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  1926 مه 23قانون اساسی 

 )1(مقدمه

ـ  ن مرزهاي خود که در این قانون اساسی تعیین و در سطح بین الف ـ لبنان، در درو  ه المللی ب
ناپـذیر بـراي همـۀ       کشوري مقتدر، آزاد و مستقل، کشوري تجزیه      10رسمیت شناخته شده است،     

 .باشد احد در خطه، مردم و نهادهاي خود می فرزندان میهن، و
ل  ب ـ لبنان از هویت و تعلق عربی برخوردار، یکی از اعضاي بنیانگذار و فعـال اتحادیـه دو    

بند است؛ لبنان همچنین از اعـضاي بنیانگـذار و فعـال              عربی و به قراردادهاي منعقده به آن پاي       
لـت    دو. باشـد   هاي آن و بیانیۀ جهانی حقوق بشر متعهـد مـی            سازمان ملل متحد و به کنوانسیون     

  .سازد ها محقق می ها و عرصه ی در همۀ زمینهین هیچ استثنا ان اصول مزبور را بدولبن
هـاي   پ ـ لبنان جمهوري مردم ساالر و پارلمانی است که بنیاد آن بر پایه احتـرام بـه آزادي   

ها آزادي عقیده و مسلک و بر پایۀ عدالت اجتماعی و برابـري در حقـوق و               عمومی و در رأس آن    
  .باشد ن هیچ تمایزي و برتري، استوار می یۀ اتباع، بدوتکالیف میان کل

باشند که آن را از راه نهادهـاي قـانونی اعمـال      قدرت و داراي حاکمیت میأت ـ مردم منش 
  .کنند می

  .ها استوار است  نظام بر پایۀ ماده تفکیک قوا، توازن و همکاري میان آن-ث 
  .کند دي و مالکیت خصوصی را تضمین میباشد و پیشنهادات فر ج ـ نظام اقتصادي آزاد می

لت و  حدت دو چ ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي سنگ بناي بنیادین و 
  .آید شمار میه ثبات نظام ب

باشد که براي تحقق آن باید طبق یک  گري سیاسی هدف اصلی ملّی می  ح ـ حذف مذهبی 
  .اي اقدام گردد برنامۀ چند مرحله

مین لبنان سرزمینی یکپارچه براي همۀ مردم لبنان است و هر لبنانی حق اقامت در خ ـ سرز 
  
که موجب اصالح، تکمیل یا نـسخ برخـی از    نی مد نظر استودر اینجا قان[قانون اساسی به موجب این مقدمه   - 1
 مـصوب  ] متـرجم - بـه معنـی عـام کلمـه تفـاوت دارد           »قـانون اساسـی   «گردد، که البتـه بـا        د قانون اساسی می   مفا
 .ه شدد به قانون اساسی افزو 21/9/1991
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هیچ گونه تبعیضی بین مردم از حیث تعهـد، یـا           . هر بخش از آن را در سایه حاکمیت قانون دارد         
  .جود نداد بندي، یا تقسیمات سیاسی یا اقامت و تقسیم

  .شود د باشد به رسمیت شناخته نمیعیت هر قدرتی که با پیمان همزیستی در تضا د ـ مشرو
  

  فصل اول ـ مفاد بنیادین
  لت و سرزمین دو: مبحث نخست

  )1(ل ماده او

مرزهاي آن همان مرزهاي کنونی اسـت کـه         . باشد  احد و مقتدر می     لبنان کشوري مستقل، و   
  :نماید د می آن را به شرح زیر محدو

بـا یکـی از انـشعابات       تا نقطه تالقی    دخانه     در امتداد مسیر رو    مصب نهرالکبیر  از   :از شمال 
  .هاي جسرالقمر ادي خالد در بلندي ووارده بر آن در 

جـدا کـرده، از     ) رونـت   او(ادي خالـد را از دره نهرالعاصـی           الرأسـی کـه دره و       خـط  :از شرق 
سـتاهاي برینـا و مطریـا،     هـاي رو  ستاهاي معیصره، حربعانه، هیت ـ ابش ـ فیصان، در بلنـدي    رو
ده شـمالی منطقـۀ بعلبـک و سـپس      شـرق، محـدو   -شرق و جنوب -در مسیر شمال گذرد، و     می

  .کند هاي بعلبک، بقاع، حاصبیا و راشیا را طی می هاي شرقی شهرستان ده محدو
  .ده دو شهرستان صور، مرجعیون کنونی  در محدو:از جنوب
  .  مدیترانه:و از غرب

  م ماده دو
  . اگذار نمود  یا وتوان جدا هیچ بخشی از سرزمین لبنان را نمی

  
  ماده سوم

  .پذیر است تغییرات تقسیمات کشوري تنها به موجب قانون امکان
  

  ماده چهارم
  .باشد ت می نظام حکومتی لبنان کبیر جمهوري و پایتخت آن بیرو

  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  19/11/1943قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

  ماده سابق
آن همان مرزهایی است که دولت فرانسه، به عنوان نماینـده، و  مرزهاي . باشد لبنان کبیر کشوري واحد و مستقل می  

 .کند اند و این سرزمین را محدود می  رسمی به رسمیت شناختهطور بهجامعه ملل 
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  )1(ماده پنجم
  دو بخش قرمز رنگ که یک بخش سـفید : پرچم لبنان از سه بخش افقی تشکیل شده است       

اي مجمـوع دو بخـش قرمـز رنـگ     نـ پهناي بخش سفید رنگ معادل په     . اند  گرفتهرنگ را در بر     
سط نوار سفید رنگ تصویر درخت سدر سبز رنگی نقش بسته که پهنـاي آن یـک                   در و . باشد  می

هـاي قرمـز ممـاس     ترین قسمت آن با بخش ینیسوم بخش مزبور را اشغال کرده و باالترین و پا 
  . باشد می

   حقوق و تکالیف آنانمردم لبنان،: م مبحث دو
  ماده ششم

  . گردد تابعیت لبنانی و روش گرفتن، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعیین می
  

  ماده هفتم
آنـان همچنـین از حقـوق مـدنی و          . باشـند   همۀ مردم لبنان در مقابل قانون با هم برابر مـی          

ن هـیچ تبعیـضی،       وعمومی را بد   تکالیفها و     سیاسی یکسان برخوردار و به یک میزان مسؤولیت       
  .برعهده دارند

  ماده هشتم
هــیچ کــس را جــز بــر اســاس . هــاي فــردي تــضمین شــده و مــورد حمایــت اســت آزادي

تعیـین جـرم و مجـازات تنهـا بـه موجـب قـانون               . توان دستگیر یـا بازداشـت نمـود         قانون، نمی 
  . گیرد صورت می

  ماده نهم
نـد متعـال، همـۀ ادیـان را محتـرم        لت ضمن تکریم خـداو      دو. جود دارد   آزادي مطلق عقاید و   

هاي مذهبی را، مشروط بر عدم اخالل در نظم عمومی، تـضمین و              شمارد و آزادي انجام آیین      می
لت لبنان همچنین احترام به احوال شخصیه و منافع دینـی همگـان را               دو. نماید  از آن حمایت می   

  .کند صرفنظر از مذهب آنان، تضمین می
  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  7/12/1943قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

  ماده سابق
هاي آبی، سفید و قرمز و تصویر درخت سدر در قـسمت            گپرچم لبنان متشکل از سه بخش عمودي و مساوي به رن          

 .باشد سفید می
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  ماده دهم

ش در صورتی که با نظم عمومی و اخالق حسنه مغایر نباشد و شأن ادیان را      ر   آموزش و پرو  
با رعایت مقررات کلی موضوعۀ دولت در خصوص آموزش عمـومی،           . دار ننماید، آزاد است    خدشه

  .گردد دار نمی حقوق جوامع مبنی بر داشتن مدارس خاص خدشه
  

  )1(ماده یازدهم
 را تعیـین    وينون مـوارد اسـتفاده از زبـان فرانـس         قا. زبان عربی زبان رسمی و ملّی کشور است       

  . کند می
  ازدهم ماده دو

 همۀ اتباع لبنانی، تنها با ارجحیت ناشی از شایستگی و توانایی و بر اساس شـرایط مقـرر در     
  .رزند لتی اشتغال و توانند به مشاغل دو قانون، می

مول نظام استخدامی خاص اي که به آن تعلق دارند مش        لت بر اساس اداره     کارکنان رسمی دو  
  . باشند می

  ماده سیزدهم
ی و آزادي تـشکیل  ی آزادي ابراز اندیشه از راه سخن یا قلم، آزادي مطبوعات، آزادي گردهما         

  . شود د مقرر در قانون تضمین می ها در حدو جمعیت
  

  ماده چهاردهم
هـاي   وشبینی شده و به ر      هیچ کس جز در موارد پیش     .  محل اقامت از تعرض مصون است     

  .د به آن را ندارد رو انون، حق ومقرر در ق
  ماده پانزدهم

هیچ کسی را جز به علت منافع عمومی در موارد مقـرر در             . کند   قانون از مالکیت حمایت می    
  .توان از مالکیت خود محروم کرد قانون و با جبران خسارت عادالنه و پیشین، نمی

  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  9/11/1943 مصوب قانون اساسی به موجباین ماده  - 1

  ماده سابق
 نیز زبان رسـمی اسـت، قـانونی خـاص مـوارد           ويزبان فرانس . باشد زبان عربی زبان رسمی در کلیه ادارات کشور می        

 .کند  زبان را تعیین میاستفاده از این
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  م ـ قوا فصل دو
  مفاد کلی: مبحث نخست

  )1(ده شانزدهمما
  . نماید اختیارات تقنینی را اعمال می تنها یک مجلس یعنی مجلس نمایندگان

  
  )2(ماده هفدهم

 برابر مفاد قانون اساسی حاضـر آن  وزیران هیأتشود و  اگذار می  ووزیران  هیأتقوه مجریه به    
  . کند را اعمال می

  )3(ماده هجدهم
  .زیران تعلق دارد یأت وو ه پیشنهاد وضع قوانین به مجلس نمایندگان

  . شود مادامی که قانونی به تصویب مجلس نمایندگان نرسد، توشیح نمی
  

   )4(ماده نوزدهم
شوراي قانون اساسی براي اعمال پایش بر انطباق قوانین با قانون اساسی و اعـالم نظـر در                  

  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

  ماده سابق
  . نمایند دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان قوه مقننه را اعمال می

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990 قانون اساسی مصوب به موجباین ماده  - 2
  ماده سابق

شود و او به کمک وزیران و در شـرایط مقـرر در قـانون اساسـی حاضـر آن را          اگذار می   جمهور و   ه به رئیس  قوه مجری 
  . نماید اعمال می

  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990 و 17/10/1927اساسی مصوب به موجب قوانین این ماده  - 3
  ماده سابق

هله نخست بایـد بـه مجلـس     قوانین مالی در و   . علق دارد جمهور و مجلس نمایندگان ت      به رئیس پیشنهاد وضع قوانین    
  .نمایندگان تقدیم شود و در آن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد

  21/9/1990  مصوبمتن قانون اساسی
 .جمهور و مجلس نمایندگان تعلق دارد ابتکار طرح قوانین به رئیس

شـوراي   (گردیـد به شرح زیـر اصـالح        21/9/1990و   17/10/1927 اساسی مصوب    قوانین به موجب این ماده    - 4
  ): تأسیس شد14/7/1993 مصوب 250قانون اساسی به موجب قانون شماره 

  ماده سابق
t  



 14  قانون اساسی لبنان

. گـردد   یخصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات ریاست جمهـوري و پارلمـان تـشکیل مـ                
  عـضو مجلـس نماینـدگان،   10لـت یـا    ت دو یس هیـأ ییس مجلس نمایندگان، ر  یجمهور، ر  یسیر

هاي   همچنین رؤساي جوامعی که منحصراً در خصوص احوال شخصیه، آزادي عقاید، آزادي آیین            
اند، از حق رجـوع بـه شـورا           به رسمیت شناخته شده     قانونی طور  بهمذهبی و آزادي آموزش دینی      

  .دبرخوردارن
 قواعد مربوط به سازماندهی شورا، عملکرد، ترکیب و رجوع به آن به موجـب قـانون تعیـین            

  . شود می
  ماده بیستم

ظایف مقرر در قـانون، اقـدام و تـضمینات الزامـی را بـراي                  قوة قضاییه در چارچوب شرح و     
 قضایی را اعمال ها با درجات مختلف اختیارات  انواع دادگاه . نماید  دادرسان و دادخواهان فراهم می    

دادرسان در . نماید  عزل و انتقال مقامات قضایی را تعیین می        ،ابقاءد و شرایط      قانون حدو . کنند  می
ها به نام مردم لبنان صـادر        احکام و آراي همۀ دادگاه    . باشند  ظیفه قضایی خود مستقل می      انجام و 

  . گردد و اجرا می
  ماده بیست و یکم

بینی شده در قانون انتخابات از حـق   اجد شرایط پیش  سال و و21 هر تبعه لبنانی داراي سن      
  . رأي برخوردار است

  قوه مقنّنه: م مبحث دو
  )1(م ماده بیست و دو

اي ملّی و نه مـذهبی، مجلـس سـنا نیـز       بر پایه  همراه با انتخاب نخستین مجلس نمایندگان     
                                                                                                        

u  
حـه از   معـذالک قـوانین مطـرو   .  براي این که قانونی توشیح شود، پیشتر باید به تصویب هر دو مجلس برسد        اصلدر  

 تنها در صورت درخواست مجلس سنا، در آن مجلـس بـه   است، لت که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده   طرف دو 
  .شود رأي گذاشته می

لت به تـصویب مجلـس فـوق رسـیده      یه براي قوانین پیشنهاد شده از طرف مجلس نمایندگان که با توافق دو     این رو 
  .گردد باشد نیز رعایت می

نها را مورد بحث قرار دهد، ظرف مدت      و سنا، چنانچه بخواهد آ     شود  می هقوانین مصوب با شرایط فوق به سنا فرستاد       
  .شود پس از مهلت مزبور قوانین فوق مصوب سنا تلقی می. سازد لت را از این امر مطلع می ز دو هشت رو

  21/9/1990  مصوبمتن قانون اساسی
 .براي این که قانونی توشیح شود، پیشتر باید به تصویب مجلس برسد

 21/9/1990قانون اساسی مصوب    به موجب   منسوخ و    17/10/1927 قانون اساسی مصوب  به موجب   این ماده    - 1
t  
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ه موضوعات د ب اختیارات آن محدوگردد که همۀ جوامع فکري در آن نمایندگی دارند؛     سیس می   تأ
  .باشد خیلی مهم ملی می

  )1(ماده بیست و سوم
  .منسوخ گردیده است

  )2(ماده بیست و چهارم
مجلس نمایندگان از اعضاي منتخبی تشکیل شده است که تعداد و روش انتخـاب آنـان بـه         
                                                                                                        

u  
  :گردیدمجدداً وضع به شرح ذیل 

  ماده سابق
کند و سـایرین      زیران، منصوب می    باشد که هفت نفر آنان را رئیس کشور، در شوراي و            سنا مرکب از شانزده عضو می     

توانند  ج از سنا مجدداً می   سناتورها پس از خرو   . باشد  موریت سناتورها شش سال می      مأ. شوند  به این سمت انتخاب می    
 .دي به این سمت انتخاب یا منصوب شوند به دفعات نامحدو

  :گردید منسوخ 17/20/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1
  ماده سابق

 بـراي احـراز     اقامـت در لبنـان بـزرگ      . باشـد    سال الزامی می   35براي احراز سمت سناتور داشتن ملیت لبنانی و سن          
هـاي   شرایط انتخاب شـدن، شـکل انتخابـات و حـوزه    . صالحیت انتخاب یا انتصاب به سمت سناتوري الزامی نیست       

  . شود انتخاباتی به موجب قانون تنظیم می
، قـانون  18/3/1943 مـورخ    129، مصوبه دولتی شماره     17/10/1992 قانون اساسی مصوب     به موجب این ماده    - 2

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990اساسی مصوب 
  ماده سابق

ین قانون جدید انتخابات     که تا تدو   1922 مارس   10 مورخ   1307اعضاي مجلس نمایندگان طبق مفاد مصوبه شماره        
  .شوند در قواي مقننه کماکان مجرا است، انتخاب می

  17/10/1927متن قانون اساسی مصوب 
  :گیرد مجلس نمایندگان افراد زیر را در بر می

یـن قـانون     که تـا تـدو   1307نمایندگان انتخابی، که تعداد و روش انتخاب آنان به موجب مفاد مصوبه شماره              ) 1
  .گردد جدید انتخابات در مجلس کماکان مجرا است، تعیین می

هـاي مقـرر در قـانون     وزیران، بـر اسـاس روش   جمهور مصوب هیأت نمایندگان انتصابی، از طریق حکم رئیس  ) 2
تعـداد نماینـدگان انتـصابی معـادل نیمـی از      . هـاي انتخابـاتی     مجرا در خصوص نمایندگی جوامـع و حـوزه        انتخابات  

  .نمایندگان انتخابی است
  18/3/1943 مورخ 129لتی شماره  متن مصوبه دو

 2آر مـورخ      ال/2مجلس نمایندگان متشکل از اعضاي منتخبی است که تعداد و روش انتخاب آنان در مصوبه شماره                 
 3آر مـورخ      ال/279 اصالح گردید، و مـصوبات شـماره         1943 مه   4آر مورخ     ال/95، که با مصوبه شماره      1943ه  ژانوی

ین    که مفاد آنها تا تدو     1937 اکتبر   7آر مورخ     ال/135 و شماره    1937ئیه    ژو29آر مورخ     ال/119، شماره   1943دسامبر  
t  



 16  قانون اساسی لبنان

  .گردد موجب قوانین انتخاباتی مجرا تعیین می
هاي  ضع کند، کرسی ن قید مذهبی را و  ان قانون انتخابات بدو    تا هنگامی که مجلس نمایندگ    
  :شود پارلمان طبق قواعد زیر توزیع می

  .به شکل برابر میان مسیحیان و مسلمانان) الف 
  .به تناسب میان جوامع هر یک از دو طبقه مزبور) ب 
  .به تناسب میان مناطق مختلف) ج 

انـد و همچنـین        اساسی حاضر بالتصدي مانده    هاي پارلمان که در زمان انتشار قانون        کرسی
 اسـتثنایی و بـراي یـک بـار، بـا      طـور  بهاند،  هایی که به موجب قانون انتخابات ایجاد شده    کرسی

اجراي ماده برابري بین مسیحیان و مسلمانان، طبق منشور آشتی ملـی و تنهـا یـک بـار توسـط        
قانون انتخابات روش اجراي    . گردند  ال می سوم از راه انتصابات اشغ      لت اتحاد ملی با اکثریت دو       دو

  .نماید این ماده را تعیین می
  )1(ماده بیست و پنجم

ي فراخـوان انتخـاب کننـدگان         در صورت انحالل مجلس نمایندگان، سند انحالل باید حـاو         
شـود و بایـد در     براي شرکت در انتخابات جدیدي باشد که طبق ماده بیست و چهارم برگزار مـی              

  . ز سه ماه پایان یابدمهلتی کمتر ا
  مفاد کلی: مبحث سوم

 )2(ماده بیست و ششم
  .باشند ت مستقر می مجلس و قوه مجریه در بیرو

                                                                                                        
u  

  . شده استباشد، تعیین قانون جدید انتخابات در مجلس کماکان مجرا می
  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 

مجلس نمایندگان از اعضاي منتخبی تشکیل شده است که تعداد و روش انتخاب آنان بـه موجـب قـانون انتخابـات               
 . شود مجرا تعیین می

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/1/1947 قانون اساسی مصوب به موجباین ماده  - 1
  ماده سابق

ي فراخوان انتخاب کنندگان بـراي شـرکت در انتخابـات     س نمایندگان، سند انحالل باید حاو  در صورت انحالل مجل   
  .  شودرجدیدي باشد که باید در مهلتی کمتر از سه ماه برگزا

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 2
  ماده سابق

  . باشند ت مستقر می مجالس و قوه مجریه در بیرو
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  )1(ماده بیست و هفتم

کالـت مقیـدي را از سـوي          تواند هـیچ نـوع و       ي نمی   و. عضو مجلس نمایندة همۀ ملت است     
  . انتخاب کنندگان خود بپذیرد

تـوان از     وزیران را مـی   . جود ندارد   زارت و   ندگی و مسؤولیت و   موریت نمای   هیچ مغایرتی بین مأ   
  .مجلس یا خارج از آن برگزید

  )2(ماده بیست و نهم
  . شود موارد عدم صالحیت نمایندگی در قانون تعیین می

  
   )3(ام ماده سی

  . منسوخ گردید14/7/1993 مصوب 250این ماده به موجب قانون شماره 
  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/1/1947 و 17/10/1927ن اساسی مصوب یانو قبه موجباین ماده  - 1

  ماده سابق
کالت مقیدي را از سوي انتخاب کننـدگان خـود یـا         تواند هیچ نوع و     ي نمی   و. عضو پارلمان نماینده تمامی ملت است     

  .نماید، بپذیرد  را منصوب میي شخصیتی که و
  17/10/1927متن قانون اساسی مصوب 

کالت مقیدي را از سوي انتخاب کننـدگان خـود یـا            تواند هیچ نوع و     ي نمی   و. عضو مجلس نماینده تمامی ملت است     
  . نماید بپذیرد ي را منصوب می شخصیتی که و

  :گردیدزیر اصالح به شرح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2
  ماده سابق

ز پـس از اعـالم نتـایج      کیل منتخب یا منصوب به سناتوري و سناتور منتخب به نماینـدگی بایـد ظـرف هـشت رو                    و
موریـت   بینـی شـده، مـأ    در صورت سکوت در مهلت پـیش . ها را بپذیرد موریت انتخاب یا ابالغ انتصاب باید یکی از مأ 

 و عدم صالحیت انتخـاب شـدن بـه موجـب قـانون انتخابـات       مغایرتایر موارد س. گردد جدید پذیرفته شده تلقی می  
  . شود تعیین می

 مربوط به تأسیس شوراي قانون اساسی و آغـاز بـه            14/7/1993 مصوب   250قانون شماره   این ماده به موجب      - 3
 و  18/3/1943 مـورخ    129شـماره    ، دسـتورالعمل  17/10/1927کار آن منسوخ و به موجب قـانون اساسـی مـصوب             

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/1/1990 و 21/4/1947ن اساسی مصوب یانوق
  ماده سابق

ابطال اعتبارنامه تنها بـا رأي  . باشد  اعضاي خود میۀاجد صالحیت بررسی اعتبارنام   هر یک از دو مجلس به تنهایی و       
  .پذیرد سوم کل اعضاي مجلس انجام می اکثریت دو

  17/10/1927متن قانون اساسی مصوب 
اجد همان    ها و الزامات نمایندگان انتخابی برخوردارند و باید و         نمایندگان انتصابی از همان حقوق، تضمینات، مصونیت      

t  
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  )1(ماده سی و یکم

  .اعتبار است ها غیرقانونی و بی جلسه مجلس خارج از زمان قانونی نشستتشکیل 
  

  )2(م ماده سی و دو
شـنبه    نخستین نشست در نخـستین سـه      . دهد  مجلس هر سال دو نشست عادي تشکیل می       

شـنبه   مین جلـسه در نخـستین سـه    دو. پذیرد  مارس افتتاح و در پایان ماه مه پایان می     15پس از   

                                                                                                        
u  

  .شرایط نمایندگان انتخابی مذکور باشند
ـ  . باشند  اعضاي منتخب میۀاجد صالحیت بررسی اعتبارنام    منتخب و    تنها نمایندگان  ،معذالک ا ابطال اعتبارنامه تنهـا ب

  .پذیرد رأي اکثریت نمایندگان منتخب انجام می
   18/3/1943  مورخ  129  شماره  لتی دو  متن مصوبه

ابطال اعتبارنامه تنها بـا     . باشد   اعضاي خود می   ۀت در خصوص اعتبارنام     اجد صالحیت قضاو    تنها مجلس نمایندگان و   
  .پذیرد سوم کل اعضاي مجلس انجام می رأي اکثریت دو

  21/1/1947اسی مورخ متن قانون اس
ابطال اعتبارنامه تنها بـا     . باشد   اعضاي خود می   ۀت در خصوص اعتبارنام     اجد صالحیت قضاو    تنها مجلس نمایندگان و   

  .پذیرد سوم کل اعضاي مجلس انجام می رأي اکثریت دو
ر آن، ، در خصوص تشکیل شوراي قـانون اساسـی و آغـاز بـه کـا           14/7/1993 مصوب   250قانون شماره    :نکته مهم 

  .منسوخ گردید
  14/7/1993 مصوب 250به موجب قانون شماره متن ماده پیش از نسخ آن 

سـوم کـل    ابطال اعتبارنامه تنهـا بـا رأي اکثریـت دو   . باشند تنها نمایندگان واجد صالحیت بررسی اعتبارنامۀ خود می      
نون مربـوط بـه آن منـسوخ       این ماده به محض تشکیل شـوراي قـانون اساسـی و اجـراي قـا                .پذیرد  اعضا انجام می  

  .گردد می
  :گردید به شرح زیر اصالح 17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

  ماده سابق
تشکیل جلسه مجـالس یـا یکـی از آنهـا خـارج از      . باشد میالعاده، مشترك    ، اعم از عادي و فوق     ي مجالس ها نشست

  .  فاقد اعتبار است برخالف مقررات و طبق قانونها زمان قانونی نشست
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927این ماده به موجب قانون اساسی مصوب  - 2

  ماده سابق
 مـارس افتتـاح و در   15شنبه پـس از   لین سه لین نشست در او     او. دهند   تشکیل می   عادي مجالس هر سال دو نشست    

مین نشست پـیش   دو. گردد  اکتبر افتتاح می15ه پس از شنب لین سه مین نشست در او  دو. دپذیر  پایان می  یپایان ماه م  
  . انجامد  به طول میشصت روزنشست مزبور . گیري در مورد بودجه اختصاص دارد از هر کاري به بحث و رأي
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گیري در مورد     مین نشست پیش از هر کاري به بحث و رأي           دو. یابد یش می  اکتبر گشا  15پس از   
  . انجامد نشست مزبور تا پایان سال به طول می. بودجه اختصاص دارد

  
  )1(ماده سی و سوم

هـاي تعیـین شـده در مـاده          در تـاریخ    قـانونی  طـور   بـه هـاي عـادي      افتتاح و پایان نشـست    
توانــد، از راه فرمــان  لــت مــی یس دویــبـا توافــق ر جمهــور  یسیــر. پــذیرد م انجــام مــی دو و سـی 

کنـد،   هـا و همچنـین دسـتور جلـسه را تعیـین مـی       لتـی کـه تـاریخ افتتـاح و اختتـام نشـست       دو
چنانچــه اکثریــت مطلــق کــل . العــاده فراخوانــد هــاي فــوق را بــه نشــست مجلــس نماینــدگان

ـ        یسیـ اعضاي مجلس نماینـدگان درخواسـت نماینـد، ر         دن مجلـس   جمهـور موظـف بـه فراخوان
  . باشد العاده می هاي فوق مزبور به نشست

  
  )2(ماده سی و چهارم

  .تواند اعتبار داشته باشد تشکیل جلسه مجلس، تنها با حضور اکثریت اعضاي قانونی آن، می
لـه مـورد بررسـی رد         در صورت برابري آرا مـسأ     . پذیرد  ها با اکثریت آرا صورت می      گیري  رأي

  .شود می
  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990 و 17/10/1927ن اساسی مصوب یانوق این ماده به موجب - 1

  ماده سابق
  .پذیرد م انجام می دو و هاي تعیین شده در ماده سی هاي عادي طبق قانون در تاریخ شستافتتاح و اختتام ن

هـاي   لتـی افتتـاح و اختتـام نشـست          فرمـان دو  . العاده فراخوانـد    هاي فوق  تواند مجالس را به نشست      جمهور می   رئیس
  .کند  تعیین میالعاده را هاي فوق  فراخوان دستور جلسه نشستۀنام. نماید العاده را تعیین می فوق

جمهور موظـف   سوم اعضاي مجلس نمایندگان درخواست نمایند، رئیس     یکی از مجالس یا دو     يچنانچه اکثریت اعضا  
  .باشد میها  به فراخواندن مجالس در حدفاصل نشست

  17/10/1927متن قانون اساسی مصوب 
. پـذیرد   م انجـام مـی      اده سـی و دو    هـاي تعیـین شـده در مـ         هاي عادي طبق قانون در تـاریخ       افتتاح و اختتام نشست   

هـاي   لتـی افتتـاح و اختتـام نشـست     فرمـان دو . العـاده فراخوانـد    هاي فوق  تواند مجلس را به نشست      جمهور می   رئیس
چنانچـه اکثریـت مطلـق اعـضاي     . کنـد  لتی فراخوان دستور جلسه را تعیین مـی  فرمان دو. کند العاده را تعیین می    فوق

 .باشد میجمهور موظف به فراخواندن مجلس نمایندگان  د، رئیسقانونی مجلس درخواست نماین
  :گردید به شرح زیر اصالح 17/10/1927قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 2

  ماده سابق
مصوبات با اکثریـت    . تواند اعتبار داشته باشد     تشکیل جلسه هر کدام از مجالس، تنها با حضور اکثریت اعضاي آن می            

  . شود له مورد بررسی رد می  مسأ،ي آرا در صورت تساو. گردد آراء تصویب می
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  )1(ماده سی و پنجم

لت یا پـنج تـن از اعـضاي        معذالک مجلس به درخواست دو    . باشد  مذاکرات مجلس علنی می   
سپس مجلس در مورد الزام پیگیري بحث در موضوع مزبور . دهد خود جلسه غیرعلنی تشکیل می 

  . کند گیري می به صورت علنی تصمیم
  ماده سی و ششم

ش  ا با صـداي بلنـد یـا بـه رو    گیري به صورت مخفی است، آر جز در موارد انتخابات که رأي  
در مورد همۀ قوانین یا در موضوع رأي اعتماد، همیشه با ذکر نام و با    . گردد قیام و قعود اظهار می    

  . شود صداي بلند رأي داده می
   )2(ماده سی و هفتم

العـاده   هـاي عـادي و فـوق    وزیران طـی نشـست   هر نماینده از حق سؤال در مورد مسؤولیت    
ت رئیسه    ز از تقدیم آن به هیأ       ین پیشنهادي را تنها با گذشت دست کم پنج رو         چن. برخوردار است 

گیـري   توان مـورد بررسـی و رأي   ، مینفع ذيزیر یا وزیران  و ارسال آن براي و مجلس نمایندگان 
  .قرار داد

  
  :گردید به شرح زیر اصالح 17/10/1927قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 1

 ماده سابق
لت یا پنج نفر از اعـضاي خـود جلـسه غیرعلنـی           معذالک هر مجلس به درخواست دو     . باشد  مباحث مجالس علنی می   

گیري   به صورت علنی تصمیم   در موضوع مزبور    در مورد الزام پیگیري بحث     مورد نظر  سپس مجلس . دهد  تشکیل می 
   .کند می
  :گردید به شرح زیر اصالح 8/5/1929 و 17/10/1927قوانین اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 2

  ماده سابق
چنـین   .برخوردار استهاي عادي   از حق مطلق مبنی بر پرسش در مورد مسؤولیت وزیران طی نشست            اي هر نماینده 

زیـر   ت رئیـسه مجلـس و فرسـتادن آن بـراي و     ز از تقدیم آن به هیـأ  پیشنهادي را تنها پس از گذشت حداقل پنج رو  
  .گیري قرار داد توان مورد بررسی و رأي  مینفع ذي

ن ممکن اسـت  وزیرا  مسؤولیت،زیر و از سوي ي اعتمادأ رۀل  مسأمشروط بر طرح. شود یه در سنا نیز طی می    همین رو 
  .هاي عادي مورد بحث و بررسی قرار گیرد  تنها طی نشست، ودر یکی از مجالس

  8/5/1929متن قانون اساسی مصوب 
چنـین  . هاي عـادي برخـوردار اسـت    وزیران طی نشست هر نماینده از حق مطلق مبنی بر پرسش در مورد مسؤولیت     

زیـر   ت رئیـسه مجلـس و فرسـتادن آن بـراي و     آن به هیـأ ز از تقدیم  پیشنهادي را تنها پس از گذشت حداقل پنج رو  
ـ   مـسأ مشروط بر طرح . گیري قرار داد    توان مورد بررسی و رأي       می نفع ذي  مـسؤولیت ، زیـر  و از سـوي  ي اعتمـاد أ رۀل

  . هاي عادي در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد وزیران ممکن است تنها طی نشست
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  )1(ماده سی و هشتم

  .مودتوان مجدداً ارایه ن طرح قانونی را که مجلس رد نماید، در همان نشست نمی هر
  

  )2(ماده سی و نهم
اش،   رة نماینـدگی    حـه طـی دو      هیچ یک از اعضاي مجلس را، به سبب عقاید یا آراي مطـرو            

  .ن مورد پیگرد یا تعقیب قرار دادتوا نمی
  )3(ام ماده چهل

جز در موارد جرم مشهود، اعضاي مجلس را به علت تخلف از قانون کیفـري، طـی نشـست                  
  .  پیگرد و بازداشت قرار دادتوان مورد تنها با مجوز مجلس می

  
  )4(ماده چهل و یکم

  . گردد در صورت عدم تصدي کرسی مجلس، کرسی مزبور ظرف دو ماه اشغال می
  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927صوب قانون اساسی مبه موجب این ماده  - 1

  ماده سابق
  . توان مجدداً مطرح نمود ن نشست نمیاهر طرح قانونی را که پارلمان رد نماید، در هم

  :گردید به شرح زیر اصالح 17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2
  ماده سابق

تـوان مـورد پیگـرد و     اش، نمـی   نماینـدگی ةر حه طـی دو   مطرويهیچ یک از اعضاي مجالس را، به علت عقاید و آرا      
  . تعقیب قرار داد

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 3
  ماده سابق

 طـی نشـست تنهـا بـا مجـوز مجلـس       کیفري، به علت تخلف از قانون      ،لس را اجز در موارد جرم آشکار، اعضاي مج      
  . توان مورد پیگرد و بازداشت قرار داد مربوطه می

 و قـانون  18/3/1943 مورخ 129لتی شماره  مصوبه دو،  17/10/1927قانون اساسی مصوب     به موجب این ماده    - 4
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/1/1947اساسی مصوب 

  ماده سابق
یـق انتخـاب یـا انتـصاب، بـر      در صورت عدم تصدي کرسی در یکی از مجالس، کرسی مزبور ظرف دو مـاه و از طر               

 ،ي شـده اسـت   موریت عضوي که جایگزین و موریت نمایندگی عضو جدید با اتمام مأ مأ. گردد حسب مورد، اشغال می  
 قانونگذاري مجلسی که عدم تصدي در آن بوجود آمده مانده ةر  چنانچه کمتر از شش ماه به پایان دو       . پذیرد  پایان می 

  .گردد نمیباشد، کرسی بالتصدي اشغال 
t  
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ي شـده اسـت، پایـان         موریـت عـضوي کـه جـایگزین و          موریت عضو جدید بـا پایـان مـأ          مأ
  .یابد می

اشـد، کرسـی بالتـصدي      رة قانونگذاري مجلس مانده ب      چنانچه کمتر از شش ماه به پایان دو       
  . گردد اشغال نمی

   )1(م ماده چهل و دو
ــصت رو   ــد ش ــس جدی ــومی مجل ــات عم ــأ  انتخاب ــان م ــیش از پای ــزار   ز پ ــت آن برگ موری

  . شود می
  )2(ماده چهل و سوم

  . کند نامۀ داخلی خود را تصویب می ینیمجلس آ
  

                                                                                                        
u  

  18/3/1943 مورخ 129لتی شماره  دو  متن مصوبه
در صورت عدم تصدي کرسی مجلس، کرسی مزبور ظرف دو ماه از طریق انتخاب یا انتصاب، بر حسب مورد، اشغال                   

 .پـذیرد   پایـان مـی  ،ي شـده اسـت   موریت عضوي که جایگزین و      موریت نمایندگی عضو جدید با اتمام مأ        مأ. گردد  می
  .گردد نمی قانونگذاري مجلس، مانده باشد کرسی بالتصدي اشغال ةر از شش ماه به پایان دوچنانچه کمتر 

  21/1/1947متن قانون اساسی مصوب 
موریت نمایندگی عضو جدید بـا   مأ. گردد  در صورت عدم تصدي کرسی مجلس، کرسی مزبور ظرف دو ماه اشغال می            

 ةر چنانچـه کمتـر از شـش مـاه بـه پایـان دو             . پـذیرد   ن مـی   پایا ،ي شده است    موریت عضوي که جایگزین و      اتمام مأ 
  .گردد نمیقانونگذاري مجلس مانده باشد، کرسی بالتصدي اشغال 

قانون   و 18/3/1943 مورخ   129لتی شماره     ، مصوبه دو  17/10/1927قانون اساسی مصوب    به موجب   این ماده    - 1
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/1/1947اساسی مصوب 

  ماده سابق
موریـت آنهـا برگـزار     ز پـیش از پایـان مـأ        انتخابات عمومی مجالس جدید و انتصاب سناتورهاي انتصابی، شـصت رو          

  . شود می
  17/10/1927 مورخ 129متن مصوبه دولتی شماره 

موریـت آنهـا برگـزار     ز پـیش از پایـان مـأ    انتخابات عمومی مجلس جدید و انتصاب سناتورهاي انتـصابی، شـصت رو    
  .شود می

  21/1/1947 قانون اساسی مصوب متن
 .شود موریت آن برگزار می ز پیش از پایان مأ انتخابات عمومی مجلس جدید، شصت رو

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2
  ماده سابق

  . کند ین می  داخلی خود را تدوۀنام ینیهر مجلسی آ
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   )1(ماده چهل و چهارم

گري دو نفـر از       یس سنی خود و با منشی     ی ر رة جدید، مجلس نمایندگان به ریاست        در هر دو  
یس یـ یس و نائـب ر    یـ مجلس نسبت به انتخاب جداگانه ر     . دهد  جوانترین اعضا تشکیل جلسه می    

موریـت   ره مـأ  گیري مخفی و با اکثریت مطلـق آراي مـأخوذه، بـراي طـول دو        مجلس از راه رأي   
آیـد و در    نسبی به دسـت مـی  گیري نتایج با رأي اکثریت ر سوم رأي در دو. کند مجلس، اقدام می  

  .گردد ترین فرد، منتخب تلقی می صورت برابري آرا، مسن
رة جدیــد مجلــس نماینــدگان و همچنــین در افتتــاح نشــست اکتبــر، مجلــس نــسبت   در هــر دو

گیــري مخفــی و بــا اکثریــت مــذکور در بنــد اول ایــن مــاده   بــه انتخــاب دو نفــر منــشی از راه رأي
  .نماید اقدام می

یس، در یـ یس و نائـب ر یـ ها براي یک بار و پس از گذشت دو سـال از انتخـاب ر       مجلس تن 
نخستین نشست خود، بر اساس درخواست امضا شده از سوي دست کم ده تن از نمایندگان و بـا           

در این صورت، . یس سلب اعتماد نماید   ییس یا نایب ر   یتواند از ر    سوم مجموع اعضا می     اکثریت دو 
  . اصله براي اشغال سمت بالتصدي تشکیل جلسه دهدباید بالف مجلس نمایندگان

  
 بـه شـرح زیـر اصـالح     21/9/1990  و21/1/1947 ،17/10/1927ن اساسـی مـصوب   یانوقبه موجب این ماده   - 1

  :گردید
  ماده سابق

گري دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل جلسه          هر مجلسی در افتتاح نشست اکتبر، به ریاست رئیس سنی خود و منشی            
گیـري مخفـی و بـا اکثریـت      يدهد و نسبت به انتخاب جداگانه رئیس، نایب رئیس و دو نفر منـشی از طریـق رأ       می

 ،ي آرا در صـورت تـساو  . کنـد  گیري، اکثریت نسبی کفایـت مـی    سوم رأي   ر  در دو . نماید   مأخوذه اقدام می   يمطلق آرا 
  .شود ترین فرد منتخب اعالم می مسن

  21/1/1947متن قانون اساسی مصوب 
از جـوانترین اعـضا تـشکیل جلـسه         گري دو نفر       به ریاست رئیس سنی خود و منشی       ،مجلس در افتتاح نشست اکتبر    

گیـري مخفـی و بـا اکثریـت      دهد و نسبت به انتخاب جداگانه رئیس، نایب رئیس و دو نفر منـشی از طریـق رأي       می
 ،ي آرا در صـورت تـساو  . کنـد  گیري اکثریت نـسبی کفایـت مـی    ر سوم رأي در دو. نماید  مأخوذه اقدام میيمطلق آرا 

  .شود ترین فرد منتخب اعالم می مسن
  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 

گـري دو   لین جلسه پس از انتخابات جدید و در افتتاح نشست اکتبر، مجلس به ریاست رئیس سنی خود و منشی     در او 
دهد و نسبت به انتخاب جداگانه رئیس، نایب رئیس و دو نفر منشی از طریق          نفر از جوانترین اعضا تشکیل جلسه می      

گیـري اکثریـت نـسبی کفایـت      ر سـوم رأي  در دو. نمایـد    مأخوذه اقدام می   يریت مطلق آرا  گیري مخفی و با اکث      رأي
  . دگرد  ترین فرد منتخب اعالم می  مسن،ي آرا در صورت تساو. کند می
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  )1(ماده چهل و پنجم
کننـد؛ رأي نیـابتی    گیري شرکت می  اعضاي مجلس تنها در صورت حضور در جلسه در رأي       

  . پذیرفته نیست
  )2(ماده چهل و ششم
  .یس خود برخوردار استی مجلس به تنهایی از حق حفظ نظم داخلی توسط ر

  
  )3(ماده چهل و هفتم

ارایـۀ شـکایت بـه      . شـود    تنظیم و تقدیم شکایت به مجلس تنها به صورت کتبی انجام می           
  .صورت شخصی یا شفاهی ممنوع است

  
  )4(ماده چهل و هشتم

  . شود حقوق و مزایاي اعضاي مجلس به موجب قانون تعیین می
  
  قوه مجریه: مبحث چهارم

  جمهور یسیـ ر1
  )5(ماده چهل و نهم

ي، طبق مفاد قـانون اساسـی، بـر     و. حدت کشور است حکومت و نماد و یس  یجمهور، ر  یسیر
  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 1

  ماده سابق
  . کنند؛ رأي نیابتی پذیرفته نیست گیري شرکت می ر در جلسه در رأياعضاي هر دو مجلس تنها در صورت حضو

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2
  ماده سابق

  .  برخوردار استخود رئیس توسط از حق حفظ نظم داخلی  به تنهاییهر یک از دو مجلس
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927وب قانون اساسی مصبه موجب این ماده  - 3

  ماده سابق
 به صـورت  شکایت ۀارای. شود  انجام میکتبی به هر یک از دو مجلس تنها به صورت شکایتتنظیم و تقدیم هر نوع     

  . استشخصی و شفاهی ممنوع 
  :گردید به شرح زیر اصالح 17/10/1927 قانون اساسی مصوب به موجباین ماده  - 4

  ماده سابق
  .شود میقوق و مزایاي اعضاي هر دو مجلس به موجب قانون تعیین ح
 به شـرح زیـر   21/9/1990 و 21/1/1947، 8/5/1929،  17/10/1927ن اساسی مصوب    ینوا ق به موجب این ماده    -5

  :گردیداصالح 
t  



 25  قانون اساسی لبنان

. نمایـد  حدت و یکپارچگی سرزمینی آن پایش مـی         رعایت قانون اساسی و حفظ استقالل لبنان، و       
 دفاع و فرماندهی کل نیروهاي مسلّح را بر عهده دارد که خـود              عالی  شورايجمهور ریاست    یسیر

  .باشند زیران می تحت اداره هیأت و
سـوم اعـضاي مجلـس نماینـدگان          نخست بـا رأي مخفـی اکثریـت دو         رجمهور در دو   یسیر

رة ریاسـت     طـول دو  . باشـد   بعـدي، اکثریـت مطلـق کـافی مـی          هـاي   ره  در دو . شـود   برگزیده می 
تواند مجدداً به این  ي تنها پس از حدفاصل زمانی شش ساله می          و. جمهور شش سال است    یسیر

اجد صالحیت انتخاب شدن براي ریاست جمهوري نیست، مگـر            هیچ کس و  . سمت انتخاب شود  
اجد شرایط الزامی براي انتخاب شدن در مجلس نمایندگان باشد، شـرایط مزبـور مـانع                  و این که 

                                                                                                        
u  

  ماده سابق
آینـد   گرد هم مـی سوم اعضاي سنا و مجلس نمایندگان که در جلسۀ مشترك              مخفی اکثریت دو    جمهور با رأي    رئیس

جمهـور سـه      ریاست رئـیس   ةر  دوطول  . دباش   اکثریت مطلق کافی می    ،گیري  ر نخست رأي    پس از دو  . شود  انتخاب می 
. دگردتواند براي سومین بار به این سمت انتخاب        زمانی سه ساله می   حدفاصل یک دوره    ي تنها پس از       ؛ و  است سال

اجد شرایط الزامی براي انتخاب        مگر این که و    نیست،مهوري  اجد صالحیت انتخاب شدن براي ریاست ج        هیچ کس و  
  .شدن در مجلس نمایندگان باشد

  17/10/1927متن قانون اساسی مصوب 
ر نخـست   پـس از دو . شـود  سـوم اعـضاي مجلـس نماینـدگان انتخـاب مـی              مخفی اکثریـت دو     جمهور با رأي    رئیس
حدفاصـل   تنها پـس از  وي  است؛ سالسهجمهور   رئیس ریاست   ةر  دوطول  . باشد  می  اکثریت مطلق کافی   ،گیري  رأي

اجد صالحیت انتخـاب شـدن        هیچ کس و  . دگردتواند براي سومین بار به این سمت انتخاب           ساله می   سه  زمانی  دوره  
  .اجد شرایط الزامی براي انتخاب شدن در مجلس نمایندگان باشد  مگر این که ونیست،براي ریاست جمهوري 

  8/5/1929ب متن قانون اساسی مصو
ر نخـست   پـس از دو . شـود  سـوم اعـضاي مجلـس نماینـدگان انتخـاب مـی              مخفی اکثریـت دو     جمهور با رأي    رئیس
اجد صالحیت    هیچ کس و   . است جمهور شش سال     ریاست رئیس  ةر  دوطول  . باشد می اکثریت مطلق کافی     ،گیري  رأي

زامـی بـراي انتخـاب شـدن در مجلـس      اجـد شـرایط ال    مگر ایـن کـه و      نیست،انتخاب شدن براي ریاست جمهوري      
  .نمایندگان باشد

جمهور کنونی از این ماده تحت این عنوان که ماده مزبور طول مدت اختیارات ریاست جمهوري را                رئیس :بند انتقالی 
 1932 مـه  26جمهور کنـونی در تـاریخ    ظایف رئیس در نتیجه و. شود از سه سال به شش سال انتقال دهد منتفع نمی      

  .) این بند را منسوخ نمود21/1/1947قانون اساسی مصوب ( دپذیر میخاتمه 
  )الخوري شیخ بشاره(جمهور   با هدف انتخاب مجدد رئیس22/5/1948متن قانون اساسی مصوب 

  مین بار براي دو
 مـین بـار   جمهور فعلی براي دو  انتخاب مجدد رئیس،طور استثنایی  بر خالف مفاد ماده چهل و نهم قانون اساسی و به          

توانـد    مـی ،موریـت خـود    مین مأ   ره زمانی شش ساله متعاقب انقضاي دو         تنها پس از یک دو     ،ي   و  .باشد  می   پذیر  امکان
 .براي سومین بار به این سمت انتخاب شود
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  .گردد صالحیت نامزد شدن نمی
لتی، مؤسسات عمومی و  منصبان قضایی و کارمندان رسمی یا مشابه آن در ادارات دو  صاحب

ظایف و در مدت دو سال پـس از تـاریخ اسـتعفا و     وق عمومی طی انجام وهر شخص حقوقی حق 
 .توانند به این سمت انتخاب شوند ظایف یا از تاریخ بازنشستگی خود، نمی انفصال کامل از انجام و

 استثناء دورة ریاست جمهوري فعلی براي سه سال تا تاریخ  طور  به یک بار و     )1(-)1( تبصره
  .ددگر  تمدید می23/10/1998

جمهـور را از میـان دادرسـان یـا           یسیتوان ر   استثناء می  طور  به براي یک بار و      -)2( تبصره
هـا و سـایر اشـخاص حقـوقی حقـوق            کارکنان عالیرتبه یا مشابه آنان در کلیۀ ادارات و سـازمان          

  .عمومی برگزید
  ماده پنجاهم

ي مجلس بـا عبـارات      جمهور زمام امور را بدست گیرد، در برابر اعضا         یسی پیش از این که ر    
  :کند فاداري به ملت لبنان و قانون اساسی یاد می زیر سوگند و

کنم که به قانون اساسی و قوانین ملت لبنان احتـرام         ردگار متعال سوگند یاد می      من به پرو   «
  .»گذارده، حافظ استقالل لبنان و یکپارچگی سرزمینی کشور باشم

  
  )2(ماده پنجاه و یکم

هاي تعیین شده در قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس نماینـدگان             مهلت جمهور، در  یسیر

  
 مـصوب   462به منظور تمدید دورة ریاست جمهوري فعلی به مدت سه سال، به موجب قانون اساسی شـمارة                   [- 1
این دو تبصره در متن عربی قـانون اساسـی لبنـان            . اي جدید به ماده چهل و نهم افزوده شد        ه  تبصره ،19/10/1995

 ] ویراستار. باشد موجود، اما متن فرانسوي فاقد آن می
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990  و17/10/1927ن اساسی مصوب یانوقبه موجب این ماده  - 2

  ماده سابق
بینـی شـده در مـاده نـوزدهم، توشـیح             یا مجلس نمایندگان را در شرایط پـیش       جمهور قوانین مصوب مجالس       رئیس

 اختیارات مزبـور موجـب   ؛باشد اي می نامه  بدین منظور داراي اختیارات آیینکرده،مین ضي اجراي آنها را ت    نماید؛ و   می
ها بـه موجـب قـانون    عضو عمومی تن. ي از حق عضو برخوردار است و. دگرد اصالح قوانین و معافیت اجراي آنها نمی   

  .شود اعطا می
  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 

 بدین منظور داراي اختیارات کرده،نماید؛ وي اجراي آنها را تضمین         توشیح می   را جمهور قوانین مصوب مجلس     رئیس
ق عفو برخـوردار  ي از ح و. دگرد مینباشد؛ اختیارات مزبور موجب اصالح قوانین و معافیت اجراي آنها           اي می   نامه  آیین
  . شود عفو عمومی تنها به موجب قانون اعطا می. است
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تواند قوانین را اصالح یا خود را از پیروي از            ي نمی   و. کند  را توشیح و انتشار آنها را درخواست می       
  . مفاد آن معاف نماید

   )1(م ماده پنجاه و دو
لمللـی مـذاکره و آنهـا را    ا لـت در مـورد قراردادهـاي بـین     یس دویـ جمهور با توافـق ر     یسی ر

، تنفیـذ شـده تلقـی       وزیـران   هیـأت قراردادهـاي مزبـور، تنهـا پـس از موافقـت            . نمایـد   تنفیذ می 
لـت مجلـس نماینـدگان را از          لـت اجـازه دهـد، دو        هرگـاه منـافع کـشور و امنیـت دو         . گـردد   می

اي شـود، قراردادهـ     لـت     قراردادهـایی کـه موجـب تعهـدات مـالی دو          . نمایـد   این امر مطلـع مـی     
جـود نـدارد، تنهـا بـا      تجاري و همۀ قراردادهـایی کـه امکـان فـسخ آنهـا در پایـان هـر سـال و           

  .گردد تنفیذ می توافق مجلس نمایندگان
  

  )2(ماده پنجاه و سوم
ن ایـن کـه در    گیـرد بـدو      را برعهده می   وزیران  هیأتجمهور هرگاه بخواهد ریاست      یسیـ ر 1

  
 بـه شـرح زیـر اصـالح     21/9/1990  و9/11/1943 ،17/10/1927ن اساسـی مـصوب   یانو قبه موجباین ماده   - 1

  :گردید
  ماده سابق

. نمایـد  را تنفیـذ مـی  لیت خود، در مورد قراردادها مـذاکره و آنهـا     سوم منشور مسؤومادةجمهور، به موجب مفاد   رئیس
  .رساند پذیر سازد، این امر را به اطالع مجالس می لت امکان ي، به محض این که منافع و امنیت دو و

 سـال   هر کلی قراردادهایی که در پایانطور به، قراردادهاي تجاري و  شودلت  تعهدات مالی دو  موجب قراردادهایی که 
  .شود یب مجالس قطعی میتوان آنها را فسخ نمود، تنها پس از تصو نمی

  9/11/1943متن قانون اساسی مصوب 
. نمایـد  لیت خود، در مورد قراردادها مـذاکره و آنهـا را تنفیـذ مـی      سوم منشور مسؤومادةجمهور، به موجب مفاد   رئیس

ایی کـه  قرادادهـ . رساند پذیر سازد، این امر را به اطالع مجلس می لت امکان ي، به محض این که منافع و امنیت دو          و
توان آنها را      سال نمی   هر  کلی قراردادهایی که در پایان     طور  به، قراردادهاي تجاري و      شود لت   تعهدات مالی دو   موجب

  .شود فسخ نمود، تنها پس از تصویب مجلس قطعی می
  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 

لـت   بـه محـض ایـن کـه منـافع و امنیـت دو      ي،  و. نمایـد  جمهور در مورد قراردادها مذاکره و آنها را تنفیذ مـی    رئیس
، قراردادهاي   شود لت   تعهدات مالی دو    موجب قراردادهایی که . رساند  پذیر سازد، این امر را به اطالع مجلس می          امکان

توان آنها را فسخ نمـود، تنهـا پـس از تـصویب مجلـس             سال نمی   هر  کلی قراردادهایی که در پایان     طور  بهتجاري و   
  . شود قطعی می

بـه شـرح زیـر اصـالح      21/9/1990  و21/1/1947 ،17/10/1927ن اساسـی مـصوب   یانوقبه موجب این ماده   - 2
  :گردید

  ماده سابق
t  
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  .گیري شرکت نماید رأي
هـاي   یس مجلـس نماینـدگان بـر اسـاس مـشورت          یـ ، پس از مشورت با ر     جمهور یسیـ ر 2 

لـت را   یس تعیین شـدة دو  یرساند، ر   نتایج آن را رسماً به اطالع ایشان می        پارلمانی الزامی که وي   
  .کند منصوب می

  .نماید  را توشیح میوزیران هیأتیس یي به تنهایی حکم انتصاب ر ـ و3 
لـت و احکـام مربـوط بـه پـذیرش             ، فرمان تشکیل دو   نوزیرا  هیأتیس  یي، با توافق ر     ـ و 4 

  .کند زیران یا برکناري آنان را توشیح می استعفاي و
لـت را      دو ردنتلقـی کـ   مـستعفی   لت یا احکام      ي به تنهایی احکام پذیرش استعفاي دو        ـ و 5 

  .نماید توشیح می
  .کند ارسال می  را به مجلس نمایندگانوزیران هیأتي لوایح تقدیمی  ـ و6 
  .پذیرد نماید و استوارنامه سفراي خارجی را می ي استوارنامۀ سفیران را امضا می ـ و7 
هاي دولتی را با صدور حکـم اعطـا         هاي رسمی را برعهده داشته، نشان      ي ریاست آیین    ـ و 8 
  .نماید می

عفو عمومی تنها به موجب قـانون اعطـا      . کند  ر حکم دولتی اقدام به عفو می        ي با صدو    ـ و 9 
  .گردد می

  .نماید می م، اقدام به فرستان پیام براي مجلس نمایندگان ي، در صورت لزو ـ و10 
  .کند  ارجاع میوزیران هیأتي هر موضوع فوري را خارج از دستور کار، به  ـ و11 
 را بـه تـشکیل جلـسه    وزیـران  هیـأت لـت،     یس دو یـ ي، هر گاه الزم بداند، با توافق ر         ـ و 12 

                                                                                                        
u  
ي طبـق مـاده بیـست و     نمایـد؛ و  وزیران را تعیین می  و از بین آنان رئیس هیأتنصب و عزل  جمهور وزیران را      رئیس

 انتصاب به آنهـا    ةهایی که قانون نحو    انتصاب به سایر سمت   ي در مورد      کند، و   م بخشی از سناتورها را منصوب می        دو
  .باشد دار می هاي ملی را عهده ي ریاست آیین نماید؛ و را مشخص نکرده است، اقدام می

  21/1/1947متن قانون اساسی مصوب 
 بیـست و  ي طبـق مـاده   نمایـد؛ و  وزیران را تعیین می  و از بین آنان رئیس هیأتنصب و عزل  جمهور وزیران را      رئیس

 انتـصاب بـه   ةهایی که قانون نحو کند، وي در مورد انتصاب به سایر سمت     چهارم بخشی از نمایندگان را منصوب می      
  .باشد دار می هاي ملی را عهده ي ریاست آیین نماید؛ و آنها را مشخص نکرده است، اقدام می

  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 
ي در مـورد انتـصاب بـه     نمایـد؛ و  وزیران را تعیین می از بین آنان رئیس هیأت و نصب و عزلرا  جمهور وزیران   رئیس

هاي ملـی را   ي ریاست آیین کند؛ و  انتصاب به آنها را مشخص نکرده است، اقدام می   ةهایی که قانون نحو    سایر سمت 
  . باشد دار می عهده
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  . ندخوا العاده فرا می فوق
  )1(ماده پنجاه و چهارم

یس یلتی مربوط به انتصاب ر      جمهور، به استثناي فرامین دو     یسی تصمیمات صادره از سوي ر    
زیر یا  لت و و یس دویلت یا مستعفی تلقی کردن آن، باید به امضاي ر          لت و پذیرش استعفاي دو      دو
  .رسد لت می  دویسیفرمان مربوط به توشیح قانون به امضاي ر. زیران مربوطه برسد و

  
  )2(ماده پنجاه و پنجم

جمهور حق دارد، در موارد موضوع مواد شصت و پنج و هفتاد و هفـتم قـانون اساسـی                  یسیر
  
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

 ماده سابق
استثنا در مورد انتـصاب و   . زیران مربوطه برسد    زیر یا و    جمهور باید به امضاي و      هر یک از اسناد صادره از سوي رئیس       

  . شود زیران اعمال می برکناري و
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990  و8/5/1929 ،17/10/1927ن اساسی مصوب یانوقبه موجب این ماده  - 2

 سابقماده 
چهـارم اعـضاي    و با نظر مساعد اکثریت سـه ، فرمان مستدلصدور  با وزیران، ت  با موافقت هیأ   ،تواند  جمهور می   رئیس

جمهـور بـه    رئـیس  .کنـد موریت آن، منحل      مجلس سنا، مجلس نمایندگان را، پیش از پایان قانونی مأ          ةتشکیل دهند 
  :تواند مجلس را منحل نماید حه زیر می علل مشرو

  .رغم دو فراخوان پیاپی رئیس کشور العاده علی تنکاف مجلس از تشکیل جلسه عادي یا فوقاس) 1
  .لت  در عملکرد دواختاللرد بودجه به منظور ایجاد ) 2
  .اتخاذ تصمیمات قادر به ایجاد قیام در کشور علیه سمت نمایندگی یا قانون اساسی) 3

ز پس از اعالم نتـایج        ظرف ده رو   ، تشکیل و مجلس جدید    ،ام  ماده سی  موضوع ،هاي انتخاباتی    حوزه موارددر این   
  .گردد  انحالل مجدد با انگیزة مشابه انحالل اولیه محقق نمی.شود  به تشکیل جلسه فراخوانده می،انتخابات

  8/5/1929متن قانون اساسی مصوب 
را پـیش از پایـان قـانونی     ینـدگان مجلس نما، فرمان مستدل صدور باوزیران،  ت با موافقت هیأ  تواند  می   جمهور  رئیس

  :تواند مجلس نمایندگان را منحل نماید حه زیر می جمهور به علل مشرو رئیس. کندموریت آن منحل  مأ
  .رغم دو فراخوان پیاپی رئیس کشور العاده علی استنکاف مجلس از تشکیل جلسه عادي یا فوق) 1
  .لت دو  در عملکرداختاللرد کلی بودجه به منظور ایجاد ) 2
  .اتخاذ تصمیمات قادر به ایجاد قیام در کشور علیه سمت نمایندگی) 3

ز پس از اعـالم نتـایج     ظرف پانزده رو،ام، تشکیل و مجلس جدید  ماده سیموضوع ،هاي انتخاباتی  حوزهموارددر این  
  .شود  به تشکیل جلسه فراخوانده می،انتخابات

  21/9/1990 متن قانون اساسی مصوب 
 مجلس نمایندگان را پـیش از پایـان قـانونی     ،فرمان مستدل صدور   با   وزیران، ت   با موافقت هیأ   ،تواند   می جمهور  رئیس

t  



 30  قانون اساسی لبنان

موریـت آن،    انحالل مجلس نمایندگان را، پیش از پایـان دورة قـانونی مـأ            وزیران  هیأتحاضر، از   
تصمیم به انحالل مجلـس بگیـرد،    ، در پی این درخواست،      وزیران  هیأتچنانچه  . درخواست نماید 

در ایـن صـورت، برابـر مـاده        . نمایـد   جمهور فرمان مربوط به انحالل مجلس را توشیح می         یسیر
ز پـس از     رو 15هاي انتخاباتی تشکیل و مجلس جدید، ظرف          بیست و پنجم قانون اساسی، حوزه     

  .شود خوانده می اعالم نتایج انتخابات، به تشکیل جلسه فرا
  .ه مجلس تا انتخاب مجلس جدید ادارة امور جاري را برعهده داردت رئیس  هیأ

 در صورتی که انتخابات در مهلت مقرر در ماده بیست و پنجم قانون اساسی برگزار نگـردد،                 
برابر مفاد قـانون   شود و مجلس نمایندگان، یکن تلقی می   لم  فرمان مربوط به انحالل مجلس کان     

  .دهد امه میاساسی، به اعمال اختیارات خود اد
  

  )1(ماده پنجاه و ششم
 لت توشـیح و انتـشار   جمهور قوانین مصوب قطعی را ظرف یک ماه پس از ارجاع به دو    یسیر

گردیـده    ي قوانینی را که فوریت توشیح آنها بـا رأي مجلـس اعـالم                 و. کند آنها را درخواست می   
  .ز توشیح و انتشار آنها را درخواست نماید  رو5است، باید ظرف 

 وزیـران   هیـأت توانـد از     لت را توشیح و انتشار آنها را درخواست کـرده، مـی             ي مصوبات دو    و 
ز از تاریخ ارسال آن براي ریاست جمهـوري،            رو 15بررسی مجدد تصمیمات متخذه آن را، ظرف        

 بر تصمیم متخذه یا در صـورت انقـضاي مهلـت            وزیران  هیأتدر صورت اصرار    . درخواست نماید 
 تلقی شـده،  االجرا الزم  قانونیطور بهیح یا عودت فرمان، تصمیم یا فرمان مزبور        ن توش   مزبور بدو 

  . باید انتشار یابد
                                                                                                        

u  
  . موریت آن منحل نماید مأ

ز پـس از    ظـرف پـانزده رو  ، تشکیل و مجلـس جدیـد     ، ماده بیست و پنجم    موضوع ،هاي انتخاباتی    حوزه موارددر این   
  .شود خوانده می به تشکیل جلسه فرا،اعالم نتایج انتخابات

  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990  و17/10/1927ن اساسی مصوب یانوقبه موجب این ماده  - 1
  ماده سابق

ي قوانینی را کـه   نماید؛ و لت توشیح می جمهور قوانین مصوب قطعی را ظرف یک ماه پس از فرستادن براي دو     رئیس
  .ز توشیح کند  باید ظرف پنج رو،اعالم گردیده استفوریت توشیح آنها با رأي قطعی یکی از دو مجلس 

  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 
  کـه ي قوانینی را نماید؛ و لت توشیح می جمهور قوانین مصوب قطعی را ظرف یک ماه پس از فرستادن براي دو     رئیس

  .ندز توشیح ک  باید ظرف پنج رو،فوریت توشیح آنها با رأي قطعی مجلس اعالم گردیده است
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   )1(ماده پنجاه و هفتم

توانـد    ، مـی  وزیـران   هیـأت جمهور، طی مهلت تعیین شده براي توشیح، پس از اطالع            یسی ر
. توان رد کرد مزبور را نمی قرار گیرد؛ درخواست تجدیدنظردرخواست نماید که قانون مجدداً مورد    

جمهور حق مزبور را اعمال کند، موظف است تنها قانونی را کـه در شـور مجـدد در                    یسیهرگاه ر 
  .مجلس به تصویب اکثریت اعضاي تشکیل دهندة قانونی آن رسیده است، توشیح نماید

 ن توشیح یا عودت قانون مورد نظـر منقـضی شـود، قـانون                در صورتی که مهلت مزبور بدو     
  . گردد و باید انتشار یابد  میاالجرا الزم قانونی طور بهمزبور 

  
   )2(ماده پنجاه و هشتم

لـت   اي را کـه دو  ، با صـدور فرمـان، هرالیحـه   وزیران هیأتتواند با موافقت    جمهور می  یسیر
 اعالم نموده و مجلس ظرف چهل  وزیران  هیأتفوریت آن را در فرمان ارسالی مصوب با موافقت          

از درج آن در دستور کار صحن و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعالم نظر                 ز پس     رو
  
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990  و17/10/1927ن اساسی مصوب یانو قبه موجباین ماده  - 1

 ماده سابق
 قـرار   تجدیـدنظر تواند درخواست نماید که قانون مجدداً مـورد          میجمهور، طی مهلت تعیین شده براي توشیح،          رئیس
قـانونی را    حق مزبور را اعمال کند، موظف است تنهـا جمهور هرگاه رئیس. توان رد کرد  ، درخواست مزبور را نمی    گیرد

که در شور مجدد در سنا و در مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق اعضاي هر یـک از مجـالس بـه تـصویب رسـیده                  
  .شوند هاي بالتصدي ناشی از فوت یا استعفا، در شمارش محسوب نمی است، توشیح نماید؛ کرسی

  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 
درخواسـت نمایـد کـه قـانون مجـدداً مـورد         تواند  می یک بار تنها  جمهور، طی مهلت تعیین شده براي توشیح،          ئیسر

جمهور حق مزبور را اعمال کند، موظف است          هرگاه رئیس . توان رد کرد    ، درخواست مزبور را نمی     قرار گیرد  تجدیدنظر
 بـه تـصویب رسـیده       آن قـانونی    ةاي تشکیل دهند  قانونی را که در شور مجدد در مجلس با اکثریت مطلق اعض            تنها

  .است، توشیح نماید
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990  و17/10/1927ن اساسی مصوب یانوقبه موجب این ماده  - 2

 ماده سابق
، بـه    کـه مجـالس    تعیین کند تواند   جمهور می   هر گاه مجلس نمایندگان و سنا در مورد قانونی به توافق نرسند، رئیس            

 چنانچه قانون مزبور در صـحن بـا اکثریـت مطلـق آرا شخـصی بـه                  .منظور شور در مورد قانون مزبور، گرد هم آیند        
  . کند جمهور آن را توشیح می تصویب برسد، مصوب تلقی شده و رئیس

  21/9/1990متن ماده پیش از اصالح با قانون اساسی مصوب 
لـت فوریـت آن را    اي را کـه دو   هـر الیحـه  ،لتـی   دوۀوبصدور مـص   با   ،وزیران  با موافقت هیأت  ،  تواند  جمهور می   رئیس
ز پـس از فرسـتادن آن بـه        وزیران اعالم نموده و مجلس ظـرف چهـل رو            هیأت ت موافق  با ارسالی ۀتر در مصوب   پیش

  . االجرا نماید مجلس در مورد آن اعالم نظر نکرده باشد، الزم
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  .  نمایداالجرا الزمنکرده باشد، 
  )1(ماده پنجاه و نهم

. خیـر بیانـدازد     تواند تشکیل جلسۀ مجلس را حداکثر به مدت یک ماه به تـأ              جمهور می  یسیر
  . ام دهدتواند طی یک نشست دو بار این کار را انج ي نمی و

  
   )2(ماده شصتم

، جز در موارد نقض قانون اساسی محولهطی انجام وظایف     خود    در مورد اعمال   جمهور  یسیر
ي در مـورد جـرایم حقـوق عمـومی تـابع       لیت و   مسؤو. باشد  ل نمی وو ارتکاب خیانت بزرگ، مسؤ    

  .قوانین عادي است
و ارتکـاب خیانـت     ي به علت جـرایم مزبـور، از جملـه بـه سـبب نقـض قـانون اساسـی                        و

ــت دو  ــا رأي اکثری ــا ب ــزرگ، تنه ــناخته    ب ــتهم ش ــدگان م ــس نماین ــضاي مجل ــۀ اع ــوم کلی  س
ظـایف   و. کنـد  ت مـی  ي قـضاو    عـالی کـشور موضـوع مـاده هـشتادم در مـورد و              شود؛ دیـوان    می

ــدعی ــوان م ــوم در دی ــع    العم ــالیترین مرج ــصوب از طــرف ع ــک قاضــی، من ــشور را ی ــالی ک ع
  . دهد انجام می آن،  عمومیهیأتدر قضایی 

  
  ماده شصت و یکم

آمـده و     عالی کـشور بـه حالـت تعلیـق در            ر رأي دیوان    جمهور متهم تا صدو    یسی ادامه کار ر  
  . ماند ي بالتصدي می سمت و

  
  :گردید به شرح زیر اصالح 17/10/1927قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 1

 ماده سابق
دو  تواند طی یـک نشـست   ي نمی  و. خیر اندازد   تواند تشکیل جلسه مجالس را به مدت یک ماه به تأ            جمهور می   رئیس

  .بار این کار را انجام دهد
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/1/1947قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 2

 ماده سابق
 در مـوارد نقـض قـانون اساسـی و ارتکـاب خیانـت       تنها،  محولهطی انجام وظایف     خود   در مورد اعمال  جمهور    رئیس

ي بـه علـت جـرایم         و. ي در مورد جرایم حقوق عمومی تابع قوانین عادي است           لیت و   باشد؛ مسؤو   ل می وبزرگ، مسؤ 
 اعضاي مجلس   ۀسوم کلی   ثریت دو مزبور، از جمله به علت نقض قانون اساسی و ارتکاب خیانت بزرگ، تنها با رأي اک               

ظـایف   و. کنـد  ت مـی  ي قـضاو   در مـورد و ، موضوع مـاده هـشتادم  ،عالی  دیوان تنهاشود؛ نمایندگان متهم شناخته می  
 انجـام  ،شوند  ساالنه منصوب میطور به که هر ساله از طرف دیوان کشور در مجمع عمومی    قاضیالعموم را دو      مدعی

  .دهند می
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  )1(م ماده شصت و دو
 نیـابتی   طـور   بـه  وزیـران   هیأت در صورت عدم تصدي سمت ریاست جمهوري به هر دلیلی،           

  . نماید مال میجمهور را اع یسیاختیارات ر
  

  ماده شصت و سوم
حقوق و مزایاي مزبور طی . شود جمهور به موجب قانون مشخص می      یسی حقوق و مزایاي ر   

  .یابد جمهور کاهش یا افزایش نمی یسیموریت ر مأ
  

  وزیران هیأتیس یـ ر2
  )2(ماده شصت و چهارم

د و از طـرف     باشـ    مـی  وزیـران   هیـأت ي نماینـده      و. لـت اسـت     یس دو ی ر وزیران  هیأتیس  یر
  .گوید  سخن میوزیران هیأت
  شـود و    کنـد، تلقـی مـی       ضـع مـی     زیران و   هاي کلی که هیأت و     ول اجراي سیاست  ؤي مس    و

  :نماید حه زیر را اعمال می یژة مشرو اختیارات و
 دفـاع  عـالی  شورايیس ینایب ر  قانونیطور به دارد و   را برعهده وزیران  هیأتي ریاست     ـ و 1 
  .باشد می

جمهور امـضاي دوم   یسیي فرمان تشکیل آن را به همراه ر      لتی که و     مورد تشکیل دو   ـ در 2 
ر مـصوبۀ مزبـور،    ز پـس از صـدو     ظرف سـی رو   . کند  هاي پارلمانی می   نماید، اقدام به مشورت     می
لـت پـیش از اخـذ     دو. لتی را به منظور اخذ رأي اعتماد به مجلس تقدیم کنـد          لت باید بیانیۀ دو     دو

توانـد   یا پس از استعفا یا مستعفی تلقی شدن تنها در راستاي انجام امـور جـاري مـی          رأي اعتماد   
  .یژة خود را اعمال نماید اختیارت و

  .کند ه مییلت را به مجلس نمایندگان ارا کلی دو هاي ي سیاست ـ و3 
  
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990قانون اساسی مصوب جب به مواین ماده  - 1

 ماده سابق
 نیـابتی  طـور  بـه ي را  وزیـران اختیـارات اجرایـی و    در صورت عدم تصدي سمت ریاست جمهوري به هر دلیلی، هیأت 

  . نماید اعمال می
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2

 بقماده سا
آنـان اجـراي قـوانین و    . باشـند  هاي خود می زارتخانه  وۀلتی زیر مجموع هاي دو زیران داراي مدیریت عالی بر بخش   و

  . نمایند شود، تضمین می ي مربوط می ها را، هر یک در خصوص آنچه به و نامه آیین
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وان هاي دولتی، به جز فرمان دولتی تعیـین خـود بـه عنـ     جمهور، همۀ فرمان  یسیي، به همراه ر     ـ و 4 
  .نماید لت، را امضا می لت یا مستعفی تلقی کردن دو لت و فرمان دولتی قبول استعفاي دو یس دویر

العاده و فرمان توشیح قوانین یا برگـشت بـراي    ي فرمان فراخوان گشایش نشست فوق ـ و 5 
  .کند شور مجدد را امضا می

نمایـد، و     را تنظـیم مـی     را به تشکیل جلسه دعوت و دستور کار جلسه           وزیران  هیأتي    ـ و 6 
جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوري کـه مـورد بحـث قـرار خواهـد            یسیپیشاپیش ر 

  .سازد گرفت، مطلع می
زیران همـاهنگی بـه       لتی را پیگیري کرده، میان و       هاي ادارات و مؤسسات دو     ي فعالیت   ـ و 7 
  .نماید صادر میرده و رهنمودهاي کلی براي تضمین حسن انجام امور را  آو عمل 
صـالح برگـزار    زیـر ذي  لت بـا حـضور و   هاي مربوطه در دو  ي جلسات کاري را با طرف       ـ و 8 
  . کند می

  وزیران هیأتـ 3
  )1(ماده شصت و پنجم

قـوة  . باشـند   هاي مسلح تابع قوة مجریه می       شود؛ نیرو   اگذار می    و وزیران  هیأت قوة مجریه به    
  :نماید اعمال مییژة زیر را  مجریه مشخصاً اختیارات و

اي و اتخاذ  نامه ها، تنظیم لوایح و مصوبات آیین ین سیاست کلی کشور در همۀ عرصه ـ تدو 1 
  .تصمیمات الزم را براي اجراي آنها

هـاي   ها و نظارت تام بر عملکرد همۀ سـازمان          نامه  ـ اعمال پایش بر اجراي قوانین و آیین       2 
  . و مؤسسات کشوري، لشکري و امنیتین هیچ استثنایی، اعم از ادارات لتی بدو دو

  .لت و طبق قانون، پذیرش استعفاي آنان ـ نصب و عزل کارکنان رسمی دو3 
جمهور، در صورت اسـتنکاف مجلـس        یسیـ انحالل مجلس نمایندگان بنا به درخواست ر       4 

ن هیچ دلیل مهمی، در طول نشست عادي یا در طول دو نشست  نمایندگان از تشکیل جلسه، بدو
العادة متوالی که مدت هر یک از آنها از یک ماه کمتر نباشد، یا در موارد رد بودجه به منظور                      قفو

حق مزبور را به دالیل مشابهی که انحالل مجلـس را در وهلـۀ              . لت  ایجاد اختالل در عملکرد دو    
  .توان اعمال نمود نخست به دنبال داشته است، براي دومین بار نمی

هرگـاه  . دهـد   اي در محل خاص خـود تـشکیل جلـسه مـی             ره  ل دو زیران به شک    ـ هیأت و  5 
  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

 ده سابقما
  . زیر شود تواند و هر فردي که لبنانی نباشد، نمی
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حد نـصاب قـانونی   . شود دار می جمهور در جلسه مزبور شرکت نماید، ریاست جلسه را عهده   یسیر
تصمیمات در آن به شکل توافقی یا، چنانچه . سوم اعضا است زیران دو  براي انعقاد جلسه هیأت و    

تـصویب  . شـود   گیري و با رأي اکثریـت حاضـران اخـذ مـی             أيپذیر نباشد، از راه ر      این امر امکان  
لت که تعـداد آن در فرمـان دولتـی          موضوعات اساسی مستلزم کسب موافقت دو سوم اعضاي دو        

حۀ زیر به مثابه موضـوعات اساسـی تلقـی         موضوعات مشرو . باشد  تشکیل آن ذکر شده است، می     
ده و لغو آن، جنگ و صلح، بسیج عمومی، العا ضعیت فوق بازنگري قانون اساسی، اعالم و  : شود  می

هـاي توسـعۀ جـامع و درازمـدت،       المللی، بودجۀ کل کشور، برنامه      هاي بین   ها و عهدنامه    توافقنامه
انتصاب کارمندان عالیرتبۀ رده اول یا همطرازان آنان، تجدید نظـر در تقـسیمات اداري، انحـالل           

قوانین مربـوط بـه احـوال شخـصیه و برکنـار         مجلس نمایندگان، قانون انتخابات، قانون تابعیت،       
  .کردن وزیران

  )1(ماده شصت و ششم
اجد شرایط الزم براي احراز صـالحیت انتخـاب شـدن در مجلـس                چنانچه فردي لبنانی، و و    

  .زیر شود تواند و نباشد، نمی نمایندگان
قـوانین و  زارتخانۀ متبـوع اعمـال مـدیریت و اجـراي      لتی زیرمجموعۀ و زیران بر ادارات دو   و
  .کنند شود، تضمین می ي مربوط می ها را، هر یک در خصوص آنچه به و نامه آیین

 مـشترك و در  طـور  بـه لت،  زیران در قبال مجلس نمایندگان، در خصوص سیاست کلی دو            و
  . باشند ل می  فردي، مسؤوطور بهخصوص عملکرد شخصی خود، 

  
  )2(ماده شصت و هفتم

نـه در جلـسات مجلـس حـضور یابنـد و، هرگـاه درخواسـت نماینـد،                  تواننـد آزادا    زیران می   و
  
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990  و17/10/1927مصوب ن اساسی یانوقبه موجب این ماده  - 1

 ماده سابق
شـود و رئـیس      لت تهیـه مـی       دو ۀ مجموع ۀبرنام. باشند  ل اعمال خود می      فردي در قبال مجالس مسؤو     طور  بهزیران    و

  . نماید ه میی آن را به مجالس ارا،لت  از طرف دو،زیران وزیران یا یکی از و هیأت
  21/9/1990 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از اصالح 

 خـود  ، شخـصی عملکـرد  در خـصوص  ، مـشترك و طـور  به ،لت  در خصوص سیاست کلی دو،زیران در قبال مجلس     و
 از طرف ،زیران وزیران یا یکی از و شود و رئیس هیأت  لت تهیه می     دو ۀموع مج ۀبرنام. باشند  ل می   مسؤو،   فردي طور  به
  . نماید ه میی آن را به مجلس ارا،لت دو
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب  این ماده به موجب - 2

 ماده سابق
t  
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توانند یک یا چند نفـر از کارمنـدان عالیرتبـۀ وزارتخانـۀ               آنان می . شود سخنانشان باید شنیده می   
  . متبوع را به همراه داشته باشد

  )1(ماده شصت و هشتم
زیر  عالم نماید، وزیري ا طبق ماده سی و هفتم، هرگاه مجلس عدم اعتماد خود را نسبت به و          

  . باشد مزبور موظف به استعفا می
  )2(ماده شصت و نهم

  :گردد لت در موارد زیر مستعفی تلقی می ـ دو1
  .لت یس دویدر صورت استعفاي ر)  الف
سوم اعضاي هیأت دولت، که در فرمان تشکیل آن تعیین            در صورت فقدان بیش از یک     )  ب
  .شده بود
  .لت یس دویدر صورت مرگ ر)  پ
  .جمهور یسیدر آغاز مأموریت ر)  ت
  .ره قانونگذاري مجلس نمایندگان در آغاز دو)  ث
لۀ   لت به پیشنهاد خود یا در پی طرح مسأ          در صورت سلب اعتماد مجلس نمایندگان از دو       )  ج

                                                                                                        
u  

. شـنیده شـود  ن بایـد  شا سخنان ،ست نمایند  هرگاه درخوا  ،در جلسات مجالس شرکت نمایند و      آزادانه   توانند  زیران می   و
  . را به همراه داشته باشندعالیرتبۀ وزارتخانۀ متبوع توانند یک یا چند نفر از کارمندان  ایشان می

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1
 ماده سابق

زیـر مزبـور موظـف بـه          زیري اعالم نمایـد، و      عتماد خود را از و    طبق ماده سی و هفتم، هرگاه یکی از مجالس سلب ا          
  . باشد استعفا می

 آن 8/5/1929 اصالح، به موجب قانون اساسی مصوب        17/10/1927قانون اساسی مصوب     به موجب این ماده    - 2
  :گردید وضع به شرح زیر 21/9/1990را منسوخ و به موجب قانون اساسی مصوب 

 ماده سابق
چهارم اعـضاي مجلـس مزبـور انجـام      زیر تنها با حضور سه      هدف سلب اعتماد یکی از مجالس از یک و        گیري با     رأي
  .استله رأي اعتماد را مطرح نماید، حد نصاب عادي کافی  زیر مورد نظر خود مسأ چنانچه و. شود می

  8/5/1929 قانون اساسی مصوب ه موجبآن باصالح متن ماده پیش از 
مجلس انجام  زیران تنها با حضور حداقل دو سوم اعضاي        وزیران یا یکی از و      تماد از هیأت  گیري با هدف سلب اع     رأي
  . له رأي اعتماد را مطرح نماید، حد نصاب عادي کافی است زیر خود مسأ وزیران یا یک و هیأت چنانچه. گیرد می

بـا مـتن    21/9/1990ب  قانون اساسی مصوبه موجب منسوخ و  8/5/1929 مصوب   اساسیقانون  این ماده به موجب     
  .مجدداً وضع گردیدجدید 
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  . رأي اعتماد
لـت، پـس از تـصویب         یس دو یـ جمهور و ر   یسیزیر با فرمان صادره از طرف ر        ـ برکناري و  2 

  .گیرد لت صورت می  اعضاي دوسوم دو
 قـانونی تـا   طـور  بـه لت استعفا دهد یا مستعفی تلقی شود، مجلـس نماینـدگان          ـ هرگاه دو  3 

  . کند میبرگزار العاده  لت جدید و گرفتن رأي اعتماد، نشست فوق تشکیل دو
  

  )1(ماده هفتادم

 در قصوربزرگ یا  و وزیران را به جرم خیانت وزیران هیأتیس یمجلس نمایندگان حق دارد ر
سـوم کـل اعـضاي        ایراد اتهام با رأي اکثریـت دو      . ظایف ناشی از سمت آنان، متهم سازد        انجام و 

اي  یـژه   و وزیران بـه موجـب قـانون و        وزیران  هیأتیس  یمسؤولیت مدنی ر  . شود  یید می   مجلس تأ 
  . تعیین خواهد شد

  )2(ماده هفتاد و یکم
  . نماید زیر متهم رسیدگی می  یا ویرانوز هیأتیس یبه اتهام ر عالی کشور دیوان

  
  )3(م ماده هفتاد و دو

گیـري    ي از مسؤولیت خود کنـاره       زیر، و    یا یک و   وزیران  هیأتیس  یبه محض ایراد اتهام به ر     
  . شود ي مانع آغاز یا ادامۀ پیگردها نمی کند و استعفاي و می

  

  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  -1

 ماده سابق
ظـایف ناشـی از سـمت آنـان مـتهم              در انجام و   قصوررا به جرم خیانت بزرگ یا       وزیران  مجلس نمایندگان حق دارد     

زیـران بـه موجـب     مسؤولیت مـدنی و . شود یید می سوم کل اعضاي مجلس تأ  دوایراد اتهام تنها با رأي اکثریت   . سازد
  . اي تعیین خواهد شد یژه قانون و

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2
 ماده سابق

  . نماید زیر متهم رسیدگی می عالی کشور به اتهام و دیوان
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990 مصوبانون اساسی قبه موجب این ماده  - 3

 ماده سابق
 پیگردهـا  ۀي مـانع آغـاز یـا ادامـ     استعفاي و. کند  گیري می   لیت خود کناره    ي از مسؤو    زیر، و   به محض ایراد اتهام به و     

  . شود نمی
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  فصل سوم
  جمهور یسیالف ـ انتخاب ر

   )1(ماده هفتاد و سوم
رة اعمــال اختیــارات  دوء مــاه پــیش از انقــضا  س دســت کــم یــک مــاه و حــداکثر دومجلــ

. دهـد   جمهور جدید تشکیل جلسه می     یسییس مجلس، براي انتخاب ر    یدعوت ر ه  جمهور، ب  یسیر
موریـت   ز پیش از پایان مـأ   قانونی در دهمین رو   طور  بهدر صورت عدم فراخوان، گردهمایی مزبور       

  .  شدریاست جمهوري تشکیل خواهد
   )2(ماده هفتاد و چهارم

در موارد عدم تصدي سمت ریاست جمهوري به علت فوت، استعفا یا به هر علـت دیگـري،                  
. دهـد    قانونی تشکیل جلسه مـی     طور  بهجمهور جدید، بالفاصله و      یسیمجلس به منظور انتخاب ر    

ان دهنـدگ  چنانچه در زمان عدم تصدي سمت ریاست جمهوري، مجلس منحل شـده باشـد، رأي              
  
 زیـر اصـالح    بـه شـرح  24/4/1976 و 22/5/1948، 17/10/1927ن اساسـی مـصوب   یانو قبه موجباین ماده   - 1

  :گردید
 ماده سابق

جمهور، بر اساس فراخوان رئـیس       اعمال اختیارات رئیس   ةر  ماه پیش از پایان دو       ماه و حداکثر دو    مجالس حداقل یک  
در صـورت عـدم فراخـوان،    .  در نشست مشترك باید تشکیل جلسه دهنـد ،جمهور جدید   به منظور انتخاب رئیس    ،سنا

  .موریت ریاست جمهوري تشکیل خواهد شد ز پیش از پایان مأ ر دهمین رو قانونی دطور بهگردهمایی مزبور 
  ):بشاره الخوري شیخ(جمهور   با هدف انتخاب مجدد رئیس22/5/1948متن قانون اساسی مصوب 

دنبال فراخوان رئیس خـود بـه       ه   موقت، مجلس نمایندگان ب    طور  بهبر خالف مفاد ماده هفتاد و سوم قانون اساسی و           
  .دهد جمهور در طول ماه متعاقب انتشار این قانون اساسی تشکیل جلسه می م براي انتخاب رئیسمنظور اقدا

  .گردد جمهور فعلی آغاز می موریت رئیس جمهور منتخب با پایان مأ موریت رئیس مأ
  ):الیاس سرکیس(جمهور   با هدف انتخابات پیش از موعد رئیس24/4/1976متن قانون اساسی مصوب 

دنبـال فراخـوان رئـیس آن، بـه        ه  ب جمهور،  موریت رئیس   ک ماه و حداکثر شش ماه پیش از پایان مأ         مجلس حداقل ی  
  .دهد  تشکیل جلسه می،جمهور جدید منظور انتخاب رئیس

موریـت   ز پـیش از پایـان مـأ     قـانونی در دهمـین رو  طـور  بـه در صورت عدم فراخوان مجلس بدین منظـور، مجلـس           
  .  نافذ است23/9/1976اصالحیۀ مزبور تنها تا تاریخ . دهد جمهور تشکیل جلسه می رئیس

  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2
 ماده سابق

در موارد عدم تصدي سمت ریاست جمهوري به علت فوت، اسـتعفا یـا بـه هـر علـت دیگـري، بـه منظـور انتخـاب             
چنانچه در زمـان عـدم تـصدي    . دهند  قانونی تشکیل جلسه میطور بهو  هلفاص هر دو مجلس بال    ،جمهور جدید   رئیس

ه انجام فاصل، انتخابات بال شدهقفه فراخوانده ن و سمت ریاست جمهوري مجلس منحل شده باشد، رأي دهندگان بدو         
  . گردند  قانونی تشکیل میطور بهو مجالس 
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  . گردد  قانونی تشکیل میطور بهقفه فراخوانده شده، انتخابات بالفاصله انجام و مجلس  ن و بدو
  

  )1(ماده هفتاد و پنجم
جمهور به عنوان یک هیأت انتخاب کننـده، و نـه یـک مجلـس              یسیمجلس براي انتخاب ر   

یس یـ به انتخاب رقفه و بحث، منحصراً اقدام  ن و مجلس باید، بدو. دهد میجلسه ره تشکیل   مشاو
  .کشور نماید

  ب ـ بازنگري قانون اساسی
  )2(ماده هفتاد و ششم

  .جمهور مورد بازنگري قرار داد یسیتوان به پیشنهاد ر قانون اساسی را می
  . کند ه مییلت الیحه اصالح قانون اساسی را به مجلس ارا در این موارد، دو

  
   )3(ماده هفتاد و هفتم

. توان به پیشنهاد مجلس نماینـدگان مـورد بـازنگري قـرار داد               می همچنین قانون اساسی را   
  
  :گردیدح زیر اصالح به شر 17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

 ماده سابق
ره، را   و نـه یـک مجلـس مـشاو    ، کننـده انتخـاب هیأت جمهور یک  نشست مشترك مجالس به منظور انتخاب رئیس 

  .  اقدام به انتخاب رئیس کشور نمایداً منحصر،قفه و بحث ن و  بدو، بایدنشست مزبور. دهد تشکیل می
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2

 ماده سابق
سوم کـل اعـضاي       جداگانه در هر کدام، با رأي اکثریت دو       شور  جمهور با      یا به پیشنهاد رئیس    اًتوانند رأس   مجالس می 

 اصـول و سـؤاالت موضـوع درخواسـت بـازنگري بایـد        . دلیل بازنگري قانون اساسی تصمیم بگیرند       در مورد  مجلس
  .  تدقیق شودد ذکر و  محدوطور به
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990 و 17/10/1927 اساسی مصوب قوانینبه موجب این ماده  - 3

 ماده سابق
 ، مورد بازنگري به توافق برسند، به منظور شور در مورد اصـالحات پیـشنهادي  موضوعاتهرگاه مجالس در خصوص   
  . رأي اخذ گردد31بر بودن باید با اکثریت تصمیمات براي معت. دهند تشکیل می نشست مشترك مجالس را

  21/9/1990 قانون اساسی مصوب به موجبمتن پیش از اصالح 
 زیـر  شـیوة حـق مزبـور بـه       . مورد بازنگري قرار داد    توان قانون اساسی را به پیشنهاد مجلس نمایندگان         همچنین می 

سـوم    قل ده تن از اعضا بـا اکثریـت دو   طی نشست عادي و بر اساس پیشنهاد حدا      ،تواند  مجلس می : گردد  اعمال می 
اصول و موضـوعات مـورد   .  نظر خود را مبنی بر بازنگري قانون اساسی ارایه نماید          ، قانونی آن  ةاعضاي تشکیل دهند  

  .طور اجمالی ذکر و تدقیق شود  مجلس بهۀنظر باید در نظری
t  
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  :شود بازنگري مزبور به شیوة زیر انجام می
تـن از   10 تواند طی نشست عادي و بر اسـاس پیـشنهاد دسـت کـم                مجلس نمایندگان می  

سوم اعضاي تشکیل دهندة قـانونی آن         اعضاي خود طرح بازنگري قانون اساسی را با اکثریت دو         
  . و موضوعات مذکور در طرح باید به وضوح تصریح و ذکر شودمواد. ه نمایدارای

اساسـی  اصالح قانون ین الیحۀ  لت تدو لت ارسال و از دو     یس مجلس طرح مزبور را به دو      ی ر
  .نماید را درخواست می
سوم پیشنهاد مجلس نمایندگان را تـصویب نمایـد بایـد الیحـۀ               لت با اکثریت دو      چنانچه دو 

لت با مجلس موافق نباشـد،         را تدوین و ظرف چهار ماه به مجلس ارایه کند؛ چنانچه دو            بازنگري
چهـارم   چنانچه مجلس با اکثریـت سـه  . دهد مصوبۀ را به منظور شور مجدد به مجلس عودت می      

تواند بـا خواسـت       جمهور می  یسیاعضاي تشکیل دهندة قانونی آن بر پیشنهاد خود اصرار ورزد، ر          
لت انحالل مجلس را خواستار شـود و ظـرف سـه مـاه بـراي             ت دو    یا از هیأ   مجلس موافقت کند  

لـت موظـف      رزد، دو   م بـازنگري اصـرار و       چنانچه مجلس جدید بر لزو    . انتخابات جدید اقدام نماید   
  .است با نظر مجلس موافقت و الیحۀ بازنگري را ظرف مهلت چهار ماه ارایه نماید

  
  پ ـ عملکرد مجلس
  )1(ماده هفتاد و هشتم

ر رأي قطعی تنهـا   هرگاه الیحۀ اصالح قانون اساسی در مجلس مطرح باشد، مجلس تا صدو  
که در الیحۀ تقدیمی به اجمال ذکـر و  را مجلس تنها اصول و موضوعاتی   . پردازد  به بازنگري می  

                                                                                                        
u  

. کند اساسی را درخواست میاصالح قانون  ۀین الیح لت تدو  و از دو   ارساللت    رئیس مجلس تصمیم مزبور را براي دو      
ین و ظـرف مـدت چهـار مـاه بـه مجلـس         مربوطه را تدوۀلت تصمیم مجلس را تصویب نماید، باید الیح       چنانچه دو 

چنانچـه  . دهـد  مجلس را به منظور شور مجـدد عـودت مـی   ۀ لت با مجلس موافق نباشد، نظری تقدیم کند؛ چنانچه دو  
تواند یا بـا   جمهور می  قانونی آن بر تصمیم خود اصرار ورزد، رئیسةاي تشکیل دهندچهارم اعض مجلس با اکثریت سه   

. ماه براي انتخابات جدیـد اقـدام نمایـد          خواست مجلس موافقت کند یا دستور انحالل آن را صادر و ظرف مدت سه             
و ظرف مدت چهار ماه لت موظف است با نظر مجلس موافقت         رزد، دو   چنانچه مجلس جدید بر الزام بازنگري اصرار و       

  .  آن را تقدیم نمایدۀالیح
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

 ماده سابق
ت رئیسه نشـست مـشترك    ظایف هیأ ت رئیسه سنا و رئیس سنا ریاست نشست مشترك مجالس را بر عهده دارد؛ هیأ   

  . مجالس را نیز برعهده دارد
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  .دهد گیري قرار می تدقیق شده است، مورد شور و رأي
  

   )1(ماده هفتاد و نهم
 در مجلس نمایندگان مطـرح باشـد، مجلـس تنهـا بـا              )2(نون اساسی هرگاه الیحۀ اصالح قا   

بـه شـور و     قـانونی طـور  بـه توانـد   سوم اعضاي تشکیل دهندة قـانونی آن مـی      حضور اکثریت دو  
  .گیري باید با همین اکثریت انجام شود حه اقدام نماید و رأي گیري در مورد موضوع مطرو رأي

هاي مشابه توشیح و  ی را در شرایط و به روشجمهور موظف است اصالح قانون اساس یسی ر
تواند طی مهلت تعیـین شـده بـراي توشـیح، پـس از                ي می   و. انتشار قوانین عادي، توشیح نماید    

گیـري    ، از مجلس نمایندگان شور جدید الیحۀ مزبور را درخواست کند و رأي            وزیران  هیأتاطالع  
  . سوم باید انجام گیرد نیز با اکثریت دو 

  
  مفاد مختلف: مفصل چهار

  عالی کشور الف ـ دیوان
  )3(ماده هشتادم

دارد از هفـت   زیـران را برعهـده         رؤسـاي جمهـور و و      محاکماتظیفه    عالی کشور که و    دیوان
  
  :گردید به شرح زیر اصالح 28/9/1990  و17/10/1927 اساسی مصوب قوانینبه موجب ن ماده ای - 1

 ماده سابق
 قانونی تشکیل شـود کـه اکثریـت مطلـق اعـضاي هـر یـک از                  طور  بهتواند    نشست مشترك مجالس تنها زمانی می     

هفتـاد و هفـتم، بـا اکثریـت      چهل و نه و مواد موضوع ی،ستثنجز موارد م   به   ،تصمیمات. مجالس حضور داشته باشند   
  . دگرد ذ میاختمطلق آرا ا

  21/9/1990 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از اصالح 
 ةسوم اعضاي تشکیل دهنـد  کثریت دوامطرح باشد، مجلس تنها با حضور     اساسی در مجلس نمایندگان    ۀهرگاه الیح 

   تـصمیمات بـا اکثریـت دو   .حه اقدام نماید د موضوع مطروگیري در مور تواند طبق قانون به شور و رأي      قانونی آن می  
  .دگرد ذ میاخت قانونی مجلس اةسوم اعضاي تشکیل دهند

توانـد   ي مـی  و. مشابه قانون عادي توشیح نماید هاي  روش بهجمهور موظف است قانون اساسی را در شرایط و   رئیس
سـوم اقـدام     براي این امـر نیـز بـا اکثریـت دو    . طی مهلت تعیین شده براي توشیح، شور جدیدي را درخواست نماید          

  . شود می
 الیحۀ اساسی، همان الیحۀ بازنگري مفاد قانون اساسی است که در هر کشوري بنا بر قواعد حقوق ملی رونـد               - 2

 ]ویراستار[ .کند خاصی را براي انجام بازنگري طی می
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990 و 17/10/1927 اساسی مصوب قوانینبه موجب این ماده  - 3

  ماده سابق
t  
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نمایندة منتخب مجلس نمایندگان و هشت قاضی عالیرتبه لبنانی، که طبق سلسله مراتب یـا، در                
آنـان بـه ریاسـت    . گـردد   شوند، تشکیل می     می صورت همترازي، بر اساس سوابق کاري برگزیده      

عالی کشور بـا اکثریـت ده    آراي محکومیت در دیوان. دهند ترین قاضی تشکیل جلسه می   عالیرتبه
  .گردد اي تعیین می یژه آیین دادرسی در دیوان به موجب قانون و. شود رأي صادر می

  
  مین منابع مالی ب ـ تأ

  )1(ماده هشتاد و یکم
در جمهوري لبنان، تنها طبـق یـک قـانون          . گردد  ضع می   هت منافع عمومی و   ها در ج   مالیات

  . توان دریافت کرد ها را می شود، مالیات ن استثنا در همۀ کشور اجرا می یکنواخت که بدو
  

  م ماده هشتاد و دو
  . توان اصالح یا لغو نمود  مالیات را تنها به موجب قانون می

  
  ماده هشتاد و سوم

هـاي سـال بعـد را بـراي      لت بودجۀ کلی درآمدها و هزینه     ز نشست اکتبر، دو    هر سال در آغا   
بودجه بـه صـورت مـاده بـه مـاده مـورد             . کند  بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان تقدیم می       

                                                                                                        
u  

عالیرتبه لبنانی که طبق سلسه مراتب یا، در صـورت همتـرازي،   قاضی  8 سناتور منتخب سنا و 7عالی کشور از     دیوان
آرا محکومیـت در   .گـردد  تـشکیل مـی  قاضـی  تـرین    بـه ریاسـت عالیرتبـه    ،شوند  بر اساس سوابق کاري برگزیده می     

  .گردد آیین دادرسی در دیوان به موجب قانون تعیین می. شود اکثریت ده رأي صادر میعالی کشور با  دیوان
  21/9/1990 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از اصالح 

عالیرتبه لبنانی که طبـق سلـسله مراتـب یـا، در     قاضی  8 و منتخب مجلس نمایندگان ة نمایند7عالی کشور از     دیوان
آرا . گـردد   تـشکیل مـی   قاضـی   تـرین     شوند، به ریاست عالیرتبه      سوابق کاري برگزیده می    صورت همترازي، بر اساس   

آیین دادرسی در دیـوان بـه موجـب قـانون تعیـین      . شود  عالی کشور با اکثریت ده رأي صادر می        محکومیت در دیوان  
  .گردد می

  . دگردی ضع  و18/8/1990 مصوب 13 قانون شماره  به موجب آیین دادرسی در دیوان:نکته مهم
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/1/1947قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 1

 ماده سابق
 در ءن اسـتثنا    تنها طبق یک قانون یکنواخت که بـدو        ،در لبنان کبیر  . گردد  ضع می   ها در جهت منافع عمومی و      مالیات

هـاي موجـود را بـین سـاکنان      نی خـاص مالیـات  قـانو . توان دریافت کـرد     ها را می    مالیات ،شود  تمامی کشور اجرا می   
  .  نمودسرزمین لبنان کبیر یکنواخت خواهد
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  . گیرد می گیري قرار رأي
   )1(ماده هشتاد و چهارم

یژه، اعتبـارات   ا وتواند، طی بحث در مورد بودجه و لوایح گشایش اعتبار اضافی ی        مجلس نمی 
پیشنهادي در الیحۀ بودجه یا در لوایح پیش گفته را از راه اصالح یا پیشنهادهاي مستقل افزایش       

هاي جدید را تـصویب       تواند قوانین در بردارندة هزینه      اما با پایان مباحث مذکور، مجلس می      . دهد
  . نماید

   )2(ماده هشتاد و پنجم
معذالک، هرگاه شرایط   . پذیر است   یژه امکان   موجب قانون و  العاده تنها به      گشایش اعتبار فوق  

، وزیران هیأتتواند با موافقت  جمهور می یسیهاي فوري را الزامی گرداند، ر     بینی نشده هزینه    پیش
اعتبارات . نماید  العاده یا اضافی، یا انتقال اعتبارات         ر فرمان اقدام به گشایش اعتبارات فوق        با صدو 

تـدابیر موضـوعه در نخـستین       . ز حداکثر مبلغ تعیین شده در بودجه بیشتر باشـد         تواند ا   مزبور نمی 
  .رسد نشست آتی مجلس به تصویب می

  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

 ماده سابق
تبـار  جوه ذخیره و هر گونـه حـذف یـا کـاهش اع      بودجه یا و   ۀ جدید، ایجاد یا افزایش هزین     ۀهر طرح قانونی که هزین    

 هـر یـک از مجـالس    ةمندرج در بودجه جاري را به دنبال داشته باشد، تنها با رأي اکثریـت اعـضاي تـشکیل دهنـد               
  . دگرد تصویب می

 بـه شـرح زیـر اصـالح     21/9/1990  و21/1/1947 ،17/10/1927ن اساسـی مـصوب   قوانیبه موجب این ماده   - 2
  :گردید

 ماده سابق
لـت   ها دو  نشست فاصلچنانچه در حد  . پذیر است   یژه امکان    تنها به موجب قانون و     العاده یا اضافی    گشایش اعتبار فوق  

  .العاده یا اضافی را الزامی بداند، باید بالفاصله مجلس را به تشکیل جلسه فراخواند گشایش اعتبارات فوق
  21/1/1947متن قانون اساسی مصوب 

بینـی نـشده      معـذالک، هرگـاه شـرایط پـیش       . پـذیر اسـت     یژه امکان   العاده تنها به موجب قانون و       گشایش اعتبار فوق  
ر فرمان اقدام بـه گـشایش     با صدو ،وزیران  تواند، با موافقت هیأت     جمهور می    رئیس ،هاي فوري را الزامی گرداند      هزینه

. بیشتر باشد پوند 1500تواند از    اعتبارات مزبور در هر مورد نمی     . العاده یا اضافی یا انتقال اعتبارات نماید        اعتبارات فوق 
  .رسد لین نشست آتی مجلس به تصویب می تدابیر موضوعه در او

  21/9/1990 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از اصالح 
بینـی نـشده      معـذالک، هرگـاه شـرایط پـیش       . پـذیر اسـت     یژه امکان   العاده تنها به موجب قانون و       گشایش اعتبار فوق  

ر فرمان اقدام بـه گـشایش    وزیران، با صدو    هیأت ت موافق اتواند، ب   جمهور می   رئیسهاي فوري را الزامی گرداند،        هزینه
.  پوند بیشتر باشد1500تواند در هر مورد از       اعتبارات مزبور نمی  . العاده یا اضافی یا انتقال اعتبارات نماید        اعتبارات فوق 

  . لین نشست آتی مجلس باید به تصویب برسد تدابیر موضوعه در او
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   )1(ماده هشتاد و ششم

 چنانچه مجلـس نماینـدگان پـیش از پایـان نشـست مخـتص بررسـی بودجـه، نظـر خـود                  
لـت،   یس دویـ رجمهـور بـا توافـق     یسیـ  قطعی در مورد بودجـه اعـالم نکـرده باشـد، ر            طور  بهرا  

العــاده کــه در پایــان  مجلــس را بــه منظــور ادامــه بحــث در مــورد بودجــه، بــه نشــستی فــوق 
  .خواند گیرد، فرامی ژانویه پایان می

 وزیران هیأتالعادة مزبور در مورد بودجه نظر قطعی داده نشود،       چنانچه در پایان نشست فوق    
نمایـد کـه بـه      فرمانی را توشـیح مـی  جمهور یسیتواند تصمیمی اتخاذ کند که بر اساس آن ر      می

. گـردد   االجرا و قابل اعمال مـی       موجب آن الیحۀ بودجه به همان شکل ارایه آن به مجلس الزم           
تواند اعمال کند که الیحۀ بودجه دسـت کـم پـانزده      این حق را تنها در صورتی می      وزیران  هیأت

هـا،   العـاده، مالیـات    فـوق  نشـست  ایـن طی. ز پیش از آغاز نشست به مجلس تقدیم شده باشد      رو
  .شود السابق دریافت می  کمافیهاها، عوارض، حقوق و سایر درآمد السهم حق

 الحـاقی   ازدهم سال مالی پیش کـه بـا اعتبـارات            دو ۀهاي ماه ژانویه بر اساس ضمیم        هزینه
  .شود  انجام می است،دائمی افزایش و با کسر دائمی کاهش یافته

  
  :گردید به شرح زیر اصالح 21/9/1990 و 17/10/1927 اساسی مصوب قوانینبه موجب  ماده این - 1

 ماده سابق
 جدیـد   ۀ یک سال مالی را پیش از آغاز سال مالی مزبـور تـصویب ننمایـد، تـا توشـیح بودجـ                     ۀچنانچه مجالس بودج  

انـه بـر اسـاس    ی ماهطـور  بـه  مخارج  السابق دریافت و    ها، عوارض، حقوق و سایر درآمدها کمافی        السهم  ها، حق   مالیات
  اضافی دائمی افـزایش و بـا کـسر دائمـی کـاهش یافتـه       الحاقی وازدهم سال مالی سابق، که با اعتبارات    دو ۀضمیم
  .شود ، انجام میاست

  21/9/1990 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از اصالح 
ه در قطعی در مورد بودجه اعـالم نکـ   طور  به خود را    چنانچه مجلس پیش از پایان نشست مختص بررسی بودجه، نظر         

العاده که در پایـان ژانویـه پایـان      مجلس را به نشستی فوق، به منظور ادامه بحث در مورد بودجه       ،جمهور  ، رئیس باشد
جمهـور    العاده در مورد بودجه نظر قطعی داده نـشود، رئـیس             نشست فوق   این خواند؛ چنانچه در پایان     رد، فرا می  یگ  می
االجـرا    آن بـه مجلـس الزم  ۀ بودجه را به همان شـکل ارایـ      ۀر فرمان الیح    صدو با   وزیران،   هیأت تتواند، با موافق    یم

  .گرداند
ز پیش از آغاز نشست به مجلس ارایه شـده    رو15 بودجه حداقل ۀجمهور این اختیار را تنها در صورتی که الیح   رئیس
هـا، عـوارض، حقـوق و سـایر درآمـد             الـسهم   ها، حـق   العاده، مالیات   ق نشست فو   این طی .تواند اعمال نماید     می ،باشد

  .شود السابق دریافت می کمافی
 اضـافی دائمـی افـزایش و     الحاقی وازدهم سال مالی پیش، که با اعتبارات هاي ماه ژانویه بر اساس ضمیمۀ دو    هزینه

  . شود  انجام می است،با کسر دائمی کاهش یافته
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  )1(ماده هشتاد و هفتم

مین سال  به قطعی ادارة اموال براي سال مالی بسته شده باید پیش از توشیح بودجۀ دو          محاس
دیـوان محاسـبات بـه    . (ه و تـصویب شـود   یـ مالی متعاقب سال مالی مورد محاسبه به مجلس ارا        

  .) موجب یک قانون خاص تشکیل خواهد شد
  

  ماده هشتاد و هشتم
وجب هزینۀ عمومی بـراي خزانـه شـود،         لتی یا هر گونه تعهدي که م         هر گونه استقراض دو   

  . تنها به موجب قانون قابل انجام خواهد بود
  

  ماده هشتاد و نهم
برداري از منابع طبیعی کشور یا منافع عمومی، یا انحصار،             هر گونه امتیازدهی، با هدف بهره     

  .شود د اعطا می تنها به موجب قانون و براي یک مدت زمان محدو
  

  وط به قدرت قیم و جامعه مللمفاد مرب فصل پنجم ـ
  )2(ماده نودم

  . گردید منسوخ 9/11/1943 قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده
  

  )3(ماده نود و یکم
  . گردید منسوخ 9/11/1943 قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده

  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  17/10/1927انون اساسی مصوب قبه موجب این ماده  - 1

 ماده سابق
 سال مالی مورد متعاقبمین سال مالی       دو ۀ اموال سال مالی بسته شده باید پیش از توشیح بودج          ادارةمحاسبه قطعی   

  .) دیوان محاسبات به موجب یک قانون خاص تشکیل خواهد شد. (محاسبه به مجالس ارایه و تصویب شود
  :گردید منسوخ 9/11/1943 قانون اساسی مصوب به موجباین ماده  - 2

  9/11/1943 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از نسخ آن 
م عهدنامـه      منتج از مـاده بیـست و دو        ، قدرت قیم  تکالیفاختیارات مقرر در قانون اساسی موجود، به موجب حقوق و           

طبق عهدنامۀ مزبور دولت فرانسه از اختیاراتی همچون انحصار روابـط           [. ملل متحد و سند قیومیت اعمال خواهد شد       
... هـاي آنـان از سـوي دولـت لبنـان و      خارجی، حفظ نیروهاي نظامی خود در خاك لبنان و تأمین بخـشی از هزینـه             

، برخوردار و موظف به تکالیفی همچون تضمین امنیت لبنان، تضمین ایجاد نظام حقوقی، عدم اجراي کاپیتوالسـیون                
  ]ویراستار[ .گردید می... اجراي برخی قراردادها و

  : گردید منسوخ 9/11/1943قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 3
t  
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  )1(م ماده نود و دو

   .گردید منسوخ 9/11/1943 قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده
  

  )2(ماده نود و سوم
  .گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده

  
  )3(ماده نود و چهارم

  .گردید منسوخ 9/11/1943 قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده
  

  فصل ششم ـ مفاد نهایی و انتقالی
  )4(ماده نود و پنجم

ان و مسیحیان، باید تـدابیر الزم را      مجلس نمایندگان منتخب، بر اساس برابري میان مسلمان       

                                                                                                        
u  

  9/11/1943 قانون اساسی مصوب  به موجبمتن ماده پیش از نسخ آن
  . نماید لل را میساطت قدرت قیم، درخواست عضویت در جامعه م لت لبنان کبیر، به محض فراهم آمدن شرایط، با و دو
   :گردید منسوخ 9/11/1943قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

  9/11/1943 قانون اساسی مصوب  به موجبمتن ماده پیش از نسخ آن
ـ ،آمیز با تمامی کشورها ابط مسالمت  قانون اساسی حاضر بر تمایل لبنان کبیر به صلح و رو           ویـژه بـا کـشورهاي    ه  و ب

منـد بـه    جویانه، در صـورت متقابـل، عالقـه    پذیر و صلح  آشتیاي کامالً  که با اندیشه  ،ت فرانسوي ر تحت قیموم    مجاو
  . رزد و کید می باشد، تأ ستانه با آنها می  دوابط کامالً حفط رو

  : گردید منسوخ 21/1/1947قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 2
  21/1/1947وب  قانون اساسی مص به موجبمتن ماده پیش از نسخ آن

توانـد صـلح را    ري قدرت قیم در امر حل اختالفـاتی کـه مـی            لت لبنان کبیر را به پذیرش داو        قانون اساسی حاضر دو   
ري اجبـاري در تمـامی    شـرط داو   پـذیرش ضـمن  ،لـت لبنـان کبیـر        دو ،بدین منظـور  . گرداند  زم می تتهدید نماید، مل  

  .باشد  مینفع با همسایگان خود و با تمامی کشورهاي ذيم عقد قراردادهاي الزآماده  در قرارداد، اختالفات
  : گردید منسوخ 9/11/1943قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 3

  9/11/1943 قانون اساسی مصوب  به موجبمتن ماده پیش از نسخ آن
ابـستگان لبنـانی در    اي وهـ   قدرت قیم به منظور ایجاد دفتر نمایندگی لبنان در پاریس و سمت          ةلت لبنان با نمایند     دو

 که در آنجا تعـداد افـراد مقـیم          ،هاي دیپلماتیک و کنسولی جمهوري فرانسه در شهرهاي کشورهاي بیگانه          نمایندگی
لت لبنان مساعی خود را در جهت حفظ روابط تنگاتنگ بین             دو.  توافق خواهد کرد   ،باشد  گر این تدبیر می     لبنانی توجیه 

  .بندد ه کار میمهاجرین لبنانی و مام میهن ب
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. گرایی در عرصۀ سیاسی بر طبق یـک طـرح مرحلـه بنـدي شـده اتخـاذ نمایـد         براي حذف دین  
 و وزیـران   هیـأت یس  یـ یس مجلس نماینـدگان، ر    یجمهور، شامل ر   یسی ملّی به ریاست ر    ارگروهک

  .گردد هاي سیاسی، فکري و اجتماعی تشکیل می شخصیت
گرایـی را بررسـی،    پذیر ساختن حذف دین ست که راهکارهاي امکان  مزبور موظف ا   ارگروه ک

  .بندي شده را پیگیري نماید  ارایه و اجراي طرح مرحلهوزیران هیأتبه مجلس نمایندگان و 
  :ره انتقالی  طی دو

  .لت حضور دارند اي در تشکیل دو جوامع به شکل عادالنه)  الف
 ل مشاغل یا مـشاغل معـادل   استثناي طبقه اوبا . قاعدة نمایندگی مذهبی لغو شده است     )  ب

لتی، مناصب    آنها، قاعدة مزبور، بر طبق الزامات آشتی ملّی، با تخصص و صالحیت در مشاغل دو              
مشاغل . شود لتی جایگزین می  دو  لتی و نیمه    هاي نظامی و امنیتی و مؤسسات دو       قضایی و سازمان  

گردد و، ضمن رعایت اصول تخصصی  یم میي بین مسیحیان و مسلمانان تقس    مساو طور  بهمزبور  
  . شود اي مشخص اختصاص داده نمی و صالحیت شغلی، به جامعه

  
  )2(ماده نود و ششم

   .گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده
  

  )3(ماده نود و هفتم
  . گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب این ماده به موجب

                                                                                                        
u  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  21/9/1990 و 9/11/1943 اساسی مصوب قوانین به موجباین ماده  - 1

 سابقماده 
طـور عادالنـه در     و با هدف ایجـاد عـدالت و صـلح، طوایـف بـه     قیمومتل منشور     او ةطور موقتی و طبق مفاد ماد       به

  .ارد نماید لت و اي به منافع دو ن این که این امر بتواند لطمه  بدو،زارتی حضور دارند لتی و در ترکیب و مشاغل دو
  21/9/1990متن قانون اساسی مصوب 

زارتـی حـضور      لتی و در ترکیـب و       طور عادالنه در مشاغل دو      طور موقتی و با هدف ایجاد عدالت و صلح، طوایف به            به
  . د نمایدار لت و اي به منافع دو ن این که این امر بتواند لطمه دارند، بدو

  :گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب موجببه این ماده  - 2
  21/1/1947 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از منسوخ شدن 

  :گیرد  به نسبت زیر انجام می، و نود و پنجم  بیست و دومواد طبق مفاد ،هاي سنا بین جوامع  توزیع کرسی
 1 کرسـی بـراي ارتـودکس یونـان،         2 کرسی براي شـیعیان،      3رسی براي اهل تسنن،     ک 3ها،   نی   کرسی براي مارو   5

  .ها کرسی براي اقلیت1ها،  زي رو  کرسی براي دو1یونان،  کاتولیک کرسی براي
  :گردید منسوخ 21/1/1947قانون اساسی مصوب  به موجباین ماده  - 3

t  
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  )1( و هشتمماده نود

  . گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب این ماده به موجب
  

  )2(ماده نود و نهم
  . گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب این ماده به موجب

  
  )3(ماده صدم

  . گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب این ماده به موجب
  

  ماده صد و یکم
جمهـوري  «گونـه تغییـر و اصـالحی       ن هـیچ    بـدو » لبنان کبیر «لت    دو 1926ل سپتامبر     از او 

                                                                                                        
u  

  21/1/1947 قانون اساسی مصوب آن به موجبمتن ماده پیش از نسخ 
» مجلس نماینـدگان «ره نمایندگی خود با نام  شوراي نمایندگی فعلی پس از تصویب قانون اساسی حاضر تا پایان دو           

  . نماید ظیفه می انجام و
 :گردید منسوخ 21/1/1947قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

  21/1/1947قانون اساسی مصوب آن به موجب متن ماده پیش از نسخ 
ردن فوري امکان اجراي کامل قانون اساسی، کمیسیر عالی جمهوري فرانـسه نخـستین مجلـس                  راهم آو به منظور ف  

 زمانی تا پایـان سـال   ة براي یک درو  تنها، و نود و ششم   دو  و    بیست موادبینی شده در      با ترکیب پیش  را  سناي لبنان   
  . دنمای  منصوب می،1928

   :گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب به موجباین ماده  - 2
  21/1/1947 قانون اساسی مصوب به موجبمتن ماده پیش از منسوخ شدن 

بینـی شـده در    دنبال فراخوانی کمیسر عالی، در شرایط پـیش   ه   خود ب  ۀسیس در نخستین جلس     مجلس سناي جدیدالتأ  
پـس از هـر   . نمایـد  شی مـی ن و دو من     اقدام به تعیین یک رئیس، یک معاو       ،ماده چهل و چهارم قانون اساسی حاضر      

  .شود  به همین صورت انجام می مزبور اقدام،انتخابات جدید مجلس
بینـی شـده در مـاده چهـل و چهـارم       ، در شرایط پـیش  خود پس از انتخابات جدیدۀلین جلس   او  در مجلس نمایندگان 

  .کند ت رئیسه می  اقدام به تشکیل هیأ،مذکور
  . گردند ر تا نشست آتی اکتبر در مقام خود ابقا میت رئیسه هر دو مجلس در شرایط مزبو هیأ
  :گردید منسوخ 21/1/1947 قانون اساسی مصوب موجببه این ماده  - 3

  21/1/1947 قانون اساسی مصوب به موجبن آمتن ماده پیش از نسخ 
 ،ورجمهـ   به دعوت رئیس سنا و به منظور انتخاب رئـیس ،ظرف یک ماه پس از تشکیل سنا، نشست مشترك مجالس  

  . گردد برگزار می
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  . شود نامیده می» لبنان
   )1(م ماده صد و دو

  .گردد کلیۀ مفاد قانونی مغایر با قانون اساسی حاضر منسوخ می
  

  
  :گردیدبه شرح زیر اصالح  9/11/1943قانون اساسی مصوب به موجب این ماده  - 1

 ماده سابق
 مفـاد قـانونی مغـایر       ۀکلیـ . داد  جامعه ملل، قرار   ةقانون اساسی حاضر تحت نظارت جمهوري فرانسه، در مقام نمایند         

  . گردد قانون اساسی حاضر منسوخ می
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Constitution du 23 mai 1926 
Préambule(1) 

A. Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante, 
Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, 
son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières fixées 
dans cette Constitution et reconnues internationalement.  

B. Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il 
est membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes et 
engagé par ses pactes; de même qu'il est membre fondateur et 
actif de l'Organisation des Nations unies, engagé par ses pactes 
et par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. L'État 
concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans 
exception.  

C. Liban est une république démocratique, parlementaire, 
fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la 
liberté d'opinion et de conscience, sur la justice sociale et 
l'égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans 
distinction ni préférence. 

D. Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la 
souveraineté qu'il exerce à travers les institutions 
constitutionnelles.  

E. Le régime est fondé sur le principe de la séparation des 
pouvoirs, leur équilibre et leur coopération.  

  
1 - Préambule ajouté par la loi constitutionnelle du 21/9/1991. 
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F. Le régime économique est liberal et garantit l'initiative 
individuelle et la propriété privé.  

G. Le développement équilibré des régions, culturellement, 
socialement et économiquement constitue une assise 
fondamentale de l'unité de l'État et de la stabilité du régime.  

H. La suppression du confessionnalisme politique constitue 
un but national essentiel pour la réalisation duquel il est 
nécessaire d'oeuvrer suivant un plan par étapes.  

I. Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les 
Libanais. Tout Libanais a le droit de résider sur n'importe quelle 
partie de celui-ci et d'en jouir sous la protection de la 
souveraineté de la loi. Il n'est point de discrimination entre la 
population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, 
ou de partition ou d'implantation.  

J. Aucune légitimité n'est reconnue à un quelconque pouvoir 
qui contredise le pacte de vie commune.  

 
Titre premier 

Dispositions fondamentales 
Chapitre premier 

De l'État et du territoire 
Article premier(1) 

Le Liban est un État indépendant, unitaire et souverain. Ses 
frontières sont celles qui le limitent actuellement:  

Au Nord: de l'embouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne 
  

1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 
Ancienne rédaction: Le Grand Liban est un État unitaire, indépendant. Ses 
frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le 
Gouvernement de la République française, Mandataire, et par la Société des 
Nations et qui le limitent actuellement.  
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suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son point de jonction avec 
son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.  

A l'Est: la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled 
et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de 
Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages 
de Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de 
Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud-est, puis les 
limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.  

Au Sud: les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de 
Marjayoun. 

Et à l'Ouest: la Méditerranée. 
 

Article 2 
Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou 

cédée.  
Article 3 

Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent 
être modifiées que par une loi.  

 
Article 4 

Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.  
 

Article 5(1) 
Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales: 

deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande 
blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 7/12/1943 
Ancienne rédaction: Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge, en bandes 
verticales égales avec un cèdre sur la partie blanche. 
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centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur 
occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, 
touche chacune des bandes rouges. 

 
Chapitre II 

Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs 

Article 6 
La nationalité libanaise, la manière dont elle s'acquiert, se 

conserve et se perd, seront déterminées par la loi.  
 

Article 7 
Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent 

également des droits civils et politiques et sont également 
assujettis aux charges et devoirs publics, sans aucune 
distinction.  

Article 8 
La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut 

être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. 
Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que 
la loi.  

Article 9 
La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au 

Très Haut, l'État respecte toutes les confessions et en garantit et 
protège le libre exercice à condition qu'il ne soit pas porté 
atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à 
quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut 
personnel et de leurs intérêts religieux.  

 
Article 10 

L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à 
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l'ordre public et aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas à la 
dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit 
des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des 
prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par 
l'État.  

Article 11(1) 
L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera 

les cas où il sera fait usage de la langue française. 
 

Article 12 
Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous 

les emplois publics sans autre motif de préférence que leur 
mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la 
loi.  

Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'État suivant les 
administrations auxquelles ils appartiennent.  

 
Article 13 

La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, 
la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté 
d'association, sont garanties dans les limites fixées par la loi.  

 
Article 14 

Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans 
les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.  

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943  
Ancienne rédaction: L'arabe est la langue nationale officielle dans toutes les 
administrations de l'État. Le français est également langue officielle, une loi 
spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage. 
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Article 15 

La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être 
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les 
cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable 
indemnité. 

Titre II 
Des pouvoirs 

Chapitre premier 
Dispositions generals 

Article 16(1) 
Le pouvoir législatif s'exerce par une seule assemblée: la 

Chambre des députés. 
Article 17(2) 

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui 
l'exerce conformément aux dispositions de la présente 
Constitution.  

Article 18(3) 
L'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927  
Ancienne rédaction: Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées: le 
Sénat et la Chambre des députés. 
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990  
Ancienne rédaction: Le pouvoir exécutif est confié au Président de la 
République qui l'exerce avec l'assistance des ministres, dans les conditions 
établies par la présente Constitution. 
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990  
Ancienne rédaction: L'initiative des lois appartient au Président de la 
République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent être, en 
premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par elle. 
Rédaction du 21/9/1990: L'initiative des lois appartient au Président de la 
t  
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Conseil des ministres.  
Aucune loi ne peut être promulguée si elle n'a été votée par la 

Chambre des députés. 
Article 19(1) 

Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la 
constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois 
relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit 
de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des 
lois appartient au Président de la République, au Président de la 
Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à 
dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu'aux chefs des 
communautés reconnues légalement en ce qui concerne 
exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, 
l'exercice des cultes religieux et la liberté de l'enseignement 
religieux. 

                                                                                                        
u  

République et à la Chambre de députés.  
N.B. La loi No 250 14/7/1993 a institué le Conseil Constitutionnel. 
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 (Le Conseil constitutionnel a été institué par la 
loi n 250 du 14/7/1993) 
Ancienne rédaction: En principe, pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut 
qu'elle ait été votée par les deux Chambres. Cependant, les lois d'initiative 
gouvernementale que la Chambre des députés vote ne sont soumises aux 
délibérations du Sénat que si cette assemblée le demande.  
Il en est de même des lois dues à l'initiative de la Chambre des députés et 
votées par cette Chambre d'accord avec le Gouvernement.  
Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit 
faire connaître au Gouvernement, dans le délai de huit jours, s'il désire les 
mettre en discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces 
lois. 
Rédaction du 21/9/1990: Pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut qu'elle 
ait été votée par la Chambre.  
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Les règles concernant l'organisation du Conseil, son 
fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par 
une loi.  

Article 20 
Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d'un statut 

établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les 
garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des 
différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les 
conditions de l'inamovibilité des magistrats. Les juges sont 
indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et 
jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom 
du Peuple libanais.  

Article 21 
Est électeur, tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui 

remplit les conditions prévues par la loi électorale. 
 

Chapitre II 
Du pouvoir legislative 

Article 22(1) 
Avec l'élection de la première Chambre des députés sur une 

base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où 
seront représentées toutes les familles spirituelles; ses 
attributions seront limitées aux questions nationales d'intérêt 
majeur.  

  
1 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et rétabli dans 
une nouvelle rédaction par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne redaction: Le Sénat est composé de seize membres dont sept nommés 
par le Chef de l'État, en Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat 
de sénateur est de six ans. Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment 
réélus ou nommés de nouveau. 
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Article 23(1) 

Abrogé.  
Article 24(2) 

La Chambre des députés est composée de membres élus dont 

  
1 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Pour être sénateur, it faut être libanais, agé de 35 ans. II 
nést pas nécessaire d’être domicilié au grand Liban pour être éligible ou pour 
être nommé au Sénat. 
Les conditions d’éligibilité, le mode d’élection et les circonscriptions 
électorales seront réglés par la loi.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté n 
129 du 18/3/1943, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et enfin par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Les membres de la Chambre des députés sont élus 
conformément aux dispositions de l'arrêté n 1307 du 10 Mars 1922 qui 
restera en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par les 
pouvoirs législatifs.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927: La Chambre des députés 
comprend:  

1. des députés élus dont le nombre et le mode d'élection sont déterminés 
par les dispositions de l'arrêté n 1307 qui restera en vigueur jusqu'à 
l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l’Assemblée. 

2. des députés nommés par décret du Président de la République pris en 
Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en 
ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions 
électorales. Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés 
élus. 
Rédaction de l'arrêté n 129 du 18/3/1943: La Chambre des députés est composée 
de membres élus dont le nombre et le mode d'élection sont fixés dans l'arrêté 
n 2/LR du 2 Janvier 1934 modifié par l'arrêté n 95/LR du 4 Mai 1934, l'arrêté 
n 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrêté n 119/LR du 29 Juillet 1937 et l'arrêté 
n 135/LR du 7 Octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur 
jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l’Assemblée. 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La Chambre des députés est 
composée de membres élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont 
déterminés par les lois électorales en vigueur.  
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le nombre et les modalités d'élection seront déterminés par les 
lois électorales en vigueur.  

En attendant l'élaboration par la Chambre des députés d'une 
loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges 
parlementaires seront répartis conformément aux règles 
suivantes:  

a) À égalité entre chrétiens et musulmans.  
b) Proportionnellement entre les communautés de chacune de 

ces deux catégories.  
c) Proportionnellement entre les régions. 
À titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges 

parlementaires vacants à la date de la publication de la présente 
loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en 
application du principe de l'égalité entre chrétiens et 
musulmans, conformément à la Charte d'entente nationale, 
seront pourvus par nomination et une seule fois par le 
Gouvernement d'Union Nationale à la majorité des deux tiers. 
La loi électorale déterminera les modalités d'application de cet 
article. 

Article 25(1) 
En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de 

dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des 
élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 
et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois 
mois. 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Ancienne rédaction: En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de 
dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections 
nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois. 
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Chapitre III 

Dispositions générals 
Article 26(1) 

La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.  
 

Article 27(2) 
Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun 

mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.  
 

Article 28(3) 
Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la 

charge de ministre. Les ministres peuvent être pris 
indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.  

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth. 
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/1/1947 
Ancienne rédaction: Le membre du Parlement représente toute la Nation. 
Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le 
pouvoir qui le nomme. 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Le membre de la Chambre 
représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par 
ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme. 
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 8/5/1929 
Ancienne rédaction: Il n'y a aucune incompatibilité entre les mandats de 
sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des 
ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois. 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 8/5/1929: Il n'y a aucune incompatibilité 
entre le mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombres des 
ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la 
majorité absolue des Membres composant le Ministère; on entend par 
majorité absolue, la moitié plus un. 
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Article 29(1) 

Les cas d'inaptitude à la qualité de député sont déterminés par 
la loi. 

Article 30(2) 
Article abrogé par la loi n 250 du 14/7/1993 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927  
Ancienne rédaction: Le député élu ou nommé sénateur et le sénateur élu député 
doivent opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de l'élection ou 
la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai prévu, ils sont 
censés opter pour le nouveau mandat. Les autres cas d'incompatibilité et les 
cas d'inéligibilité sont déterminés par la loi électorale. 
2 - Article abrogé d'office par la loi nº 250 du 14/7/1993 portant institution du 
Conseil Constitutionnel et sa mise en application. L'article avait été modifié 
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté n 129 du 18/3/1943, par 
la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 
21/9/1990 
Ancienne rédaction: Chacune des deux Chambres est seule compétente pour 
juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne 
peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l’Assemblée 
entière.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Les députés nommés ont les 
même droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus, et 
doivent remplir les mêmes conditions que les dits députés élus. 
Toutefois les députés élus sont seuls compétents pour juger de la validité du 
mandat des membres élus. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la 
majorité des deux tiers des députés élus.  
Rédaction de l'arrêté n 129 du 18/3/1943: La Chambre des députés est seule 
compétente pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat 
ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l’Assemblée 
entière.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947: La Chambre des députés est 
seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun 
mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de 
l’Assemblée entière. 
N.B. Cet article a été abrogé d’office par la loi No 250 du 14/7/1993 portant 
institution du Conseil Constitutionnel et sa mise en application. 
t  
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Article 31(1) 

Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de 
session est illicite et nulle de plein droit.   

 
Article 32(2) 

La Chambre se réunit chaque année en deux sessions 
ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 
mars et se termine à la fin du mois de mai. La seconde s'ouvre le 
premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant 
tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle 
dure jusqu'à la fin de l'année. 

 
Article 33(3) 

L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de 
                                                                                                        

u  
Rédaction de l’article avant son abrogation par la loi No 250 du 14/7/1993: les 
députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun 
mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tier du total des 
membres. Cet article sera abrogé d’office aussitôt que sera institué le Conseil 
Constitutionnel et mis en application la loi le concernant. 
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Les sessions, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont 
communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou de l'une 
d'elles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit. 
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Les Chambres se réunissent chaque année en deux 
sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars 
et se termine à la fin de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 
15 octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au 
vote du budget. Sa durée est de soixante jours. 
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de 
t  
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plein droit aux dates fixées à l'article 32. Le Président de la 
République en accord avec le chef du Gouvernement peut 
convoquer la Chambre des députés à des sessions 
extraordinaires par décret qui déterminera la date d'ouverture et 
de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le président 
de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés 
à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de 
l'ensemble de ses membres le demande.  

 
Article 34(1) 

La Chambre ne peut valablement se constituer que par la 
présence de la majorité des membres qui la composent 

                                                                                                        
u  

plein droit aux dates fixées par l'article 32. Le Président de la République 
peut convoquer les Chambres en sessions extraordinaires. L'ouverture et la 
clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. L'ordre du jour des 
sessions extraordinaires est fixé par la lettre de convocation.  
Le Président de la République est tenu de convoquer les Chambres dans 
l'intervalle des sessions si la majorité des membres de l'une et de l'autre 
Chambre ou si les deux tiers des membres de la Chambre des députés le 
demande.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1990: L'ouverture et la clôture des 
sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32. Le 
Président de la République peut convoquer la Chambre en sessions 
extraordinaires. L'ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont 
fixées par décret. L'ordre du jour en est fixé par le décret de convocation. Le 
Président de la République est tenu de convoquer la Chambres des députés, si 
la majorité absolue des membres composant légalement l’Assemblée le 
demande. 
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Aucune des Chambres ne peut valablement se constituer 
que par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions sont prises 
à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la question mise en 
délibération est rejetée.  
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légalement.  
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de 

partage égal, la question mise en délibération est rejetée. 
 

Article 35(1) 
Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la 

Chambre se forme en comité secret sur la demande du 
Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si 
la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.   

 
Article 36 

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf 
quand il s'agit d'élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur 
l'ensemble des lois et sur la question de confiance on vote 
toujours par appel nominal et à haute voix.  

 
Article 37(2) 

Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité 
  

1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Les discussions des Chambres sont publiques. Toutefois, 
chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement 
ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être 
reprise en public sur le même sujet. 
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 8/5/1929 
Ancienne rédaction: Le droit, pour tout député, de mettre en cause la 
responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires.Il ne 
pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours 
au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de l’Assemblée et sa 
communication au ministre visé. 
La procédure est la même au Sénat. A moins qu'un ministre ne pose lui-
même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être 
mise en cause par l'une ou l'autre Chambre que durant les sessions ordinaires. 
t  
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des ministres est absolu durant les sessions ordinaires et 
extraordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une 
proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa 
déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa 
communication au ministre ou aux ministres intéressés.   

 
Article 38(1) 

Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre 
ne pourra être représentée dans la même session.  

 
Article 39(2) 

Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou 
recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui 
pendant la durée de son mandat. 

 
Article 40(3) 

Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de 

                                                                                                        
u  

Rédaction de la loi constitutionnelle du 8/5/1929: Le droit, pour tout député, de 
mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions 
ordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette 
nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le 
bureau de l’Assemblée et sa communication au ministre visé. A moins qu'un 
ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des 
ministres ne pourra être mise en cause par la Chambre que durant les sessions 
ordinaires. 
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Toute proposition de loi qui aura été rejetée par le 
Parlement ne pourra être représentée dans la même session. 
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927  
Ancienne rédaction: Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être 
poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui 
pendant la durée de son mandat.  
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
t  
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la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi 
pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre sauf le cas de 
flagrant délit.   

 
Article 41(1) 

En cas de vacance d'un siège à la Chambre, il sera pourvu à la 
vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau 
membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui 
qu'il remplace.  

Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins 
de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.   
                                                                                                        

u  
Ancienne rédaction: Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, 
pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi 
pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de 
flagrant délit. 
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté n 
129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Ancienne rédaction: En cas de vacance d'un siège à l'une ou à l'autre Chambre, 
il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d'élection ou 
de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que 
jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à 
la vacance si la Chambre où elle s'est produite est à moins de six mois de 
l'expiration de ses pouvoirs. 
Rédaction de l'arrêté n 129 du 18/3/1943: En cas de vacance d'un siège de la 
Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie 
d'élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne 
durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera 
pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration 
de ses pouvoirs. 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947: En cas de vacance d'un siège de 
la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le 
mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de 
celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à 
moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.  
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Article 42(1) 

Les élections générales pour le renouvellement de 
l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent 
l'expiration de son mandat. 

Article 43(2) 
La Chambre fait son règlement intérieur.  

 
Article 44(3) 

A chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci 
  

1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté n 
129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Ancienne rédaction: Les élections générales pour le renouvellement des 
Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les 
soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.  
Rédaction de l'arrêté n 129 du 18/3/1943: Les élections générales pour le 
renouvellement de l’Assemblée et la nomination des députés nommés, ont 
lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1947: Les élections générales pour le 
renouvellement de l’Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent 
l'expiration de son mandat.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Chaque Chambre fait son règlement intérieur. 
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi 
constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: A l'ouverture de la session d'octobre, chaque Chambre 
réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres 
faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un vice-président et 
deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En 
cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947: A l'ouverture de la session 
d'octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux 
plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément au 
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, 
un vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité 
t  
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se réunit sous la présidence du doyen d'âge de ses membres et 
les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle 
procède à l'élection du Président et du vice-président séparément 
pour la durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de 
scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas 
d'égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu. 

A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi 
qu'à l'ouverture de la session d'octobre de chaque année, la 
Chambre procède à l'élection de deux secrétaires, au scrutin secret 
et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article.  

La Chambre peut une fois seulement, deux ans après 
l'élection de son Président et de son vice-président et lors de la 
première séance qu'elle tiendra, retirer sa confiance au Président 
ou au vice-président à la majorité des deux tiers de l'ensemble de 
ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La 
Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une 
séance pour pourvoir au poste vacant.  

 
Article 45(1) 

Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont présents 

                                                                                                        
u  

relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: A la première séance qui suit 
chaque renouvellement et à l'ouverture de la session d'octobre, la Chambre 
réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres 
faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un vice-président et 
deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En 
cas d'égalité des suffrages, les plus âgé est déclaré élu.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Les membres des deux Chambres ne votent que s'ils sont 
présents à la séance; le vote par procuration n'est pas admis. 
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à la séance; le vote par procuration n'est pas admis.  
 

Article 46(1) 
La Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein 

par l'intermédiaire de son Président. 
 

Article 47(2) 
Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée 

que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne 
ou à la barre.  

Article 48(3) 
L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par 

une loi. 
Chapitre IV 

Du pouvoir executive 
1. Le Président de la République 

Article 49(4) 
Le Président de la République est le Chef de l'État et le 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Chacune des deux Chambres a seule le droit de maintenir 
l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son président. 
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut 
être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en 
personne ou à la barre. 
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
 ncienne rédaction: L'indemnité des membres des deux Chambres est 
déterminée par une loi. 
4 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi 
constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par 
la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Le Président de la République est élu au scrutin secret à la 
majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, 
t  
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symbole de l'unité de la Patrie. Il veille au respect de la 
Constitution et à la sauvegarde de l'indépendance du Liban, de 
son unité et de l'intégrité de son territoire conformément aux 
dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil supérieur de 
Défense. Il est le commandant en chef des forces armées 
lesquelles sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres. 

                                                                                                        
u  

réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. 
La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est rééligible une 
troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la 
présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être 
éligible à la Chambre des députés. 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Le Président de la République 
est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la 
Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue 
suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est 
rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est 
éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions 
requises pour être éligible à la Chambre des députés.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 8/5/1929: Le Président de la République 
est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la 
Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue 
suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra 
être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la 
présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être 
éligible à la Chambre des députés. 
Paragraphe transitoire: Le Président actuel de la République ne bénéficie pas 
du présent article, en tant qu'il porte la durée du mandat présidentiel de trois 
ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 
26 mai 1932 (Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 
21/1/1947). 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du 
Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième 
fois: Contrairement aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et à titre 
exceptionnel, il est possible de réélire l'actuel Président de la République une 
seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois qu'après un délai de six 
ans suivant l'expiration de son second mandat.  
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Le Président de la République est élu, au premier tour, au 
scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la 
Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité 
absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de 
six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six 
années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne 
remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre 
des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d'être 
candidat. 

Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie 
ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, 
établissements publics et toute autre personne morale de droit 
public ne peuvent être élus au cours de l'exercice de leur 
fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur 
démission et de la cessation effective de l'exercice de leur 
fonction ou de la date de leur mise à la retraite. 

 
Article 50 

Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de 
la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la 
Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants:  

«Je jure par le Dieu Tout Puissant, d'observer la Constitution 
et les lois du Peuple libanais, de maintenir l'indépendance du 
Liban et l'intégrité du territoire.» 

 
Article 51(1) 

Le Président de la République promulgue les lois dans les 
  

1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
t  
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délais fixés par la Constitution après leur approbation par la 
Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut 
les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions.  

 
Article 52(1) 

Le Président de la République négocie les traités et les ratifie 

                                                                                                        
u  

Ancienne rédaction: Le Président de la République promulgue les lois 
lorsqu'elles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des députés, 
dans les conditions prévues à l'article 19; il en assure l'exécution: il dispose à 
cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes 
ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne 
peuvent être accordées que par une loi.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République 
promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par la Chambre, il en assure 
l'exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir 
modifier les lois elles même ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de 
faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi 
constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990  
Ancienne rédaction: Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Charte du 
mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne 
connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le 
permettent. 
Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités de commerce et en 
général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque 
année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les Chambres.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 9/11/1943: Sous réserve des dispositions de 
l'article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et 
ratifie les traités. 
Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de 
l'État le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités 
de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à 
l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la 
Chambre.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République 
négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt 
t  
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en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront 
considérés comme ratifiés qu'après accord du Conseil des 
ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés 
lorsque l'intérêt du pays et la sûreté de l'État le permettent. Les 
traités qui engagent les finances de l'État, les traités de 
commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à 
l'expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu'après 
l'accord de la Chambre des députés.  

 
Article 53(1) 

1. Le Président de la République préside le Conseil des 
ministres lorsqu'il le désire sans prendre part au vote. 
                                                                                                        

u  
que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Les traités qui engagent les 
finances de l'État, les traités de commerce et en général les traités qui ne 
peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs 
qu'après avoir été votés par la Chambre.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi 
constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Le Président de la République nomme et révoque les 
ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il 
nomme une partie des sénateurs conformément à l'article 22; il nomme à tous 
les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement 
déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Le Président de la République 
nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du 
Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à 
l'article 24; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination 
ne sera par autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités 
nationales.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1990: Le Président de la République 
nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du 
Conseil des ministres; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de 
nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux 
solennités nationales.  
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2. Le Président de la République nomme le Chef du 
gouvernement désigné, après consultation du Président de la 
Chambre des députés, sur la base de consultations 
parlementaires impératives dont il l'informe officiellement des 
résultats.  

3. Il promulgue seul le décret de nomination du Président du 
Conseil des ministres. 

4. Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des 
ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux 
portant acceptation de la démission des ministres ou leur 
révocation. 

5. Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la 
démission du Gouvernement ou le considérant comme 
démissionnaire. 

6. Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui 
lui sont soumis par le Conseil des ministres. 

7. Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation.  
8. Il préside les solennités officielles et décerne par décret les 

décorations de l'État.  
9. Il accorde la grâce par décret. L'amnistie ne peut être 

accordée que par une loi. 
10. Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre 

des députés.  
11. Il soumet n'importe quel sujet urgent au Conseil des 

ministres, hors de l'ordre du jour.  
12. Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le 

Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela 
lui paraît nécessaire.  
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Article 54(1) 

Les actes du Président de la République doivent être 
contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les 
ministres intéressés à l'exception du décret portant nomination 
du Chef du gouvernement et de celui acceptant la démission du 
Gouvernement ou considérant ce dernier comme 
démissionnaire. Quant au décret portant promulgation d'une loi, 
il est contresigné par le Chef du gouvernement.   

 
Article 55A(2) 

Il appartient au Président de la République, dans les cas 
  

1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Chacun des actes du Président de la République doit être 
contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait exception pour la 
nomination et la révocation des ministres.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi 
constitutionnelle du 8/5/1929, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990  
Ancienne rédaction: Le Président de la République peut, par décret motivé pris 
en Conseil des ministres, et sur l'avis conforme du Sénat exprimé à la 
majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre 
la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs 
pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont:  

1. Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou 
extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le 
Chef de l'État. 

2. Le rejet du budget dans l'intention de paralyser l'action du 
gouvernement.  

3. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre 
le mandat ou la constitution. 
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 30 
et la nouvelle Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la 
proclamation des résultats des élections. Une deuxième dissolution ne peut 
pas avoir lieu pour le même motif que la première.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 8/5/1929: Le Président de la République 
t  
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énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de 
demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre 
des députés avant l'expiration légale de son mandat. Si le 
Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la 
Chambre, le Président de la République promulgue le décret de 
dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent 
conformément à l'article 25 de la Constitution et la nouvelle 
Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la 
proclamation des résultats des élections.  

Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires 
courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle Chambre. 

Au cas où les élections n'ont pas lieu dans le délai fixé à 
l'article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est 

                                                                                                        
u  

peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, 
dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. 
Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la 
Chambre des députés sont:  

1. Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou 
extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le 
Chef de l'État. 

2. Le rejet en bloc du budget dans l'intention de paralyser l'action du 
gouvernement.  

3. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre 
le mandat. 
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 30 
et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la 
proclamation des résultat des élections.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République 
peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, 
dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. 
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 25 
et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la 
proclamation des résultat des élections.  
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considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés 
continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions 
de la Constitution.  

Article 56(1) 
Le Président de la République promulgue les lois dans le 

mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi 
définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux 
lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote 
de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours 
et en demander la publication. 

Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut 
demander au Conseil des ministres le réexamen de toute 
décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours 
suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le 
Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai 
est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la 
décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit 
et doivent être publiés.  

Article 57(2) 
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Le Président de la République promulgue les lois dans le 
mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement 
adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation 
par un vote exprès de l'une ou de l'autre Chambre aura été déclarée urgente.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République 
promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de 
la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois 
dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée 
urgente.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
t  
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République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, 
demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui 
ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il 
n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la 
Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des 
membres composant légalement cette Assemblée.  

Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit 
promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein 
droit et doit être publiée. 

Article 58(1) 
Le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis 

                                                                                                        
u  

constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la 
République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. 
Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de 
promulguer une loi qui si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des 
députés, après la seconde délibération, par la majorité absolue des membres 
de l'une et de l'autre Assemblée; les sièges vacants par décès ou démission ne 
sont pas comptés.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Dans le délai fixé pour la 
promulgation, le Président de la République peut demander une seule fois, 
une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée. Quand le Président de 
la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette 
loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue 
des membres composant légalement cette Assemblée.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en 
désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les 
Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette 
loi. Si la loi est votée à la majorité absolue par l’Assemblée plénière votant 
par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République 
la promulgue. 
Article avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président 
t  
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conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet 
de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le 
décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des 
ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les 
quarante jours qui suivent son inscription à l'ordre du jour d'une 
séance plénière et sa lecture au cours de cette séance. 

 
Article 59(1) 

Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour 
une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois 
dans la meme session. 

Article 60(2) 
Le Président de la République n'est responsable des actes de 

sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de 
                                                                                                        

u  
de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l'avis conforme du 
Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent 
par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l'avis conforme du 
Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les 
quarante jours qui suivront sa communication à l’Assemblée.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Le Président de la République peut ajourner les Chambres 
pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la 
même session.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Ancienne rédaction: Le Président de la République n'est responsable des actes de 
sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; 
sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois 
ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la 
haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés 
décidant à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée entière; il 
ne peut être jugé que par la Haute Cour prévue à l'article 80. Le ministère 
public près la Haute Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque 
année par la Cour de cassation en Assemblée générale.  
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haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun 
est soumise aux lois ordinaires. 

Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et 
pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par 
la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des 
membres de l'Assemblée entière; il est jugé par la Haute Cour 
prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute Cour est 
exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, 
toutes chambres réunies.  

Article 61 
Le Président de la République mis en accusation est suspendu 

de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu'à ce que la 
Haute Cour décide.  

Article 62(1) 
En cas de vacance de la présidence de la République pour 

quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la 
République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des 
ministres. 

Article 63 
La dotation du Président de la République est déterminée par 

la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être 
diminuée ni augmentée.  

 
2. Le président du Conseil des ministres 

Article 64(1) 
Le président du Conseil des ministres est le chef du 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne redaction: En cas de vacance de la présidence de la République, pour 
quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire 
par le Conseil des ministres.  
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Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom. 
Il est considéré comme responsable de l'exécution de la 

politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce 
les prérogatives suivantes:  

1. Il préside le Conseil des ministres, et est de droit vice-
président du Conseil supérieur de Défense. 

2. Il procède aux consultations parlementaires en vue de 
former le Gouvernement, dont il contresigne avec le Président 
de la République le décret de formation du Gouvernement. Dans 
le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le 
Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa 
déclaration ministérielle en vue d'obtenir la confiance. Le 
Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l'obtention 
de la confiance ni après sa démission ni après avoir été 
considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de 
l'expédition des affaires courantes. 

3. Il expose la politique générale du Gouvernement devant la 
Chambre des députés. 

4. Il contresigne avec le Président de la République tous les 
décrets à l'exception de celui le désignant chef du Gouvernement 
ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou 
le considérant comme démissionnaire. 

5. Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session 
extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant 
pour seconde lecture. 
                                                                                                        

u  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Les ministres ont la direction supérieure de tous les 
services de l'État qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, 
chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements.  
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6. Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son 
ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la 
République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui 
seront discutés. 

7. Il suit les activités des administrations et des 
établissements publics, assure la coordination entre les ministres 
et donne les directives générales en vue de garantir la bonne 
marche du travail. 

8. Il tient des réunions de travail avec les parties concernées 
dans l'État en présence du ministre compétent. 

 
3. Le Conseil des ministres 

Article 65(1) 
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui 

constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il 
exerce, notamment, les prérogatives suivantes:  

1. Il établit la politique générale de l'État dans tous les 
domaines, élabore les projets de lois et les décrets 
réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise 
en application. 

2. Il veille à l'exécution des lois et règlements, et supervise 
les activités de tous les organismes de l'état sans exception: 
administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires. 

3. Il nomme les fonctionnaires de l'État et met fin à leurs 
services. Il accepte leur démission conformément à la loi. 

4. Il dissout à la demande du Président de la République la 
Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais.  
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s'abstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout 
au long de deux sessions extraordinaires successives dont la 
durée de chacune n'est pas inférieure à un mois, ou en cas de 
rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser 
l'action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une 
deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la 
dissolution de la Chambre la première fois. 

5. Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un 
siège qui lui est propre. Le Président de la République en 
préside les réunions lorsqu'il y assiste. Le quorum légal pour ses 
réunions est des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont 
prises par consensus, ou si cela s'avère impossible, par vote, et 
les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant 
aux questions fondamentales, elles requièrent l'approbation des 
deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a 
été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont 
considérées comme fondamentales: La révision de la 
Constitution, la proclamation de l'état d'urgence et sa levée, la 
guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités 
internationaux, le budget général de l'État, les programmes de 
développement globaux et à long terme, la nomination des 
fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision 
des circonscriptions administratives, la dissolution de la 
Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, 
les lois concernant le statut personnel et la révocation des 
ministres. 

Article 66(1) 
Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais, et s'il ne remplit 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
t  
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les conditions requises pour être éligible à la Chambre des 
députés.  

Les ministres ont la direction des services de l'État qui 
relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en 
ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements. 

Les ministres sont solidairement responsables devant la 
Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement 
et individuellement de leurs actes personnels.  

 
Article 67(1) 

Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être 
entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par 
un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.  

 
Article 68(2) 

Lorsque, conformément à l'article 37, la Chambre déclare 

                                                                                                        
u  

constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Les ministres sont individuellement responsables de leurs 
actes devant les Chambres. Le programme d'ensemble du Gouvernement est 
préparé et exposé aux Chambres par le président du Conseil ou par un 
ministre agissant en son nom.  
Article avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Les ministres 
sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique général du 
Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme 
d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le 
président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Les ministres ont le libre accès des deux Chambres et 
doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par 
un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Lorsque, conformément à l'article 37, l'une des Chambres 
t  
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n'avoir plus confiance en un ministre, ce ministre est tenu de se 
démettre. 

Article 69(1) 
1. Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire 

dans les cas suivants:  
a) Si le chef du Gouvernement démissionne. 
b) S'il perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel 

qu'il a été fixé dans le décret de formation. 
c) En cas de décès du chef du Gouvernement.  
d) Au début du mandat du Président de la République. 
e) Au début du mandat de la Chambre des députés. 
f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de 

sa propre initiative ou suite à une question de confiance. 
2. La révocation d'un ministre intervient par décret pris par le 

Président de la République et le chef du Gouvernement après 
l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement.  

                                                                                                        
u  

déclare n'avoir plus confiance en un ministre, ce ministre est tenu de se 
démettre.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, abrogé par la 
loi costitutionnelle du 8/5/1929, institué par la loi constitutionnelle du 
21/9/1990 
Ancienne rédaction: Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la 
confiance de l'une des Chambre ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au 
moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-
même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.  
Article avant sa modification par la loi constitutionnelle du 8/5/1929: Un vote, ayant 
pour effet de retirer la confiance au Ministère ou à l'un des ministres, ne peut 
avoir lieu que si les deux tiers au moins des membres de l’Assemblée sont 
présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de 
confiance, le quorum ordinaire suffira. 
Article abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929 et rétabli dans une 
nouvelle rédaction par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.  
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3. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré 
comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein 
droit en session extraordinaire jusqu'à la formation d'un nouveau 
gouvernement et l'obtention de la confiance.   

 
Article 70(1) 

La Chambre des députés a le droit de mettre le président du 
Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute 
trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. 
La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des 
deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale 
déterminera la responsabilité civile du président du Conseil des 
ministres et des ministres. 

Article 71(2) 
Le président du Conseil des ministres et le ministre mis en 

accusation sont jugés par la Haute Cour.  
 

Article 72(3) 
Le président du Conseil des ministres ou le ministre 

abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation, et sa 
  

1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres 
en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de 
leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des 
deux tiers des membres de l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera 
la responsabilité civile des ministres.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute Cour.  
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en 
accusation. La démission du ministre n'empêche pas que les poursuites soient 
initiées ou continuées. 
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démission n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou 
continuées.  

Titre III 
A. Élection du président de la République 

Article 73(1) 
Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration des 

pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit 
sur la convocation de son président pour l'élection du nouveau 
Président.  

A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein 
droit le dixième jour avant le terme de la magistrature 
présidentielle. 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi 
constitutionnelle du 22/5/1948, et par la loi constitutionnelle du 24/4/1976 
Ancienne rédaction: Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration 
des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être 
réunies en congrès, sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection 
du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de 
plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président 
de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois: 
Contrairement aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et de manière 
provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son 
président en vue de procéder à l'élection du Président de la République au 
cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle.  
Le mandat du Président élu commence à l'expiration de celui de l'actuel 
Président.  
Rédaction de la loi constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de 
l'élection du Président de la République (Elias Sarkis): Un mois au moins avant 
l'expiration du mandat du Président de la République et six mois au plus, la 
Chambre se réunit, suite à une convocation de son Président, en vue d'élire le 
nouveau Président. 
Au cas où la Chambre n'est pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein 
droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président. L'effet de 
cette modification expire le 23/9/1976.  
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Article 74(1) 

En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou 
pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et 
de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où 
se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges 
électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections 
faites, la Chambre se réunit de plein droit.  

 
Article 75(2) 

La Chambre réunie pour élire le Président de la République 
constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. 
Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection 
du Chef de l'État.  

 
B. Révision de la Constitution 

Article 76(3) 
La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: En cas de vacance de la présidence par décès, démission 
ou pour toute autre cause, les deux Assemblées se réunissent immédiatement 
et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit 
la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont 
convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les Chambres se 
réunissent de plein droit.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Le congrès réuni pour élire le Président de la République 
constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Il doit 
procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'État.  
3 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Les Chambres peuvent spontanément ou sur la proposition 
du Président de la République, par délibération séparée prise dans chacune 
d'elles, à la majorité absolue des deux tiers de l’Assemblée entière, décider 
t  
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de la République. 
Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet 

de loi constitutionnelle.  
Article 77(1) 

La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de 
la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon 
suivante:  

La Chambre des députés peut, au cours d'une session 

                                                                                                        
u  

qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Les articles et les questions visés par 
la demande de révision doivent être limitativement énumérés et précisés.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Quand les Chambres sont tombées d'accord sur les 
matières à réviser, elle se réunissent en congrès pour délibérer sur les 
modifications proposées. Pour être valables, les délibérations doivent avoir 
été prises à la majorité de 31 voix.  
Article avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La 
Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des 
députés. Ce droit s'exerce de la façon suivante: La Chambre peut, au cours 
d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, 
émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent 
légalement, le voeu que la Constitution soit révisée. Les articles et les 
questions visés dans le voeu doivent être limitativement énumérés et précisés. 
 Le président de la Chambre transmet le voeu au Gouvernement en lui 
demandant d'établir un projet de loi constitutionnelle. Si le Gouvernement 
approuve le voeu de l’Assemblée, il doit préparer le projet de la loi y relatif et 
en saisir l’Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n'est 
pas d'accord avec l’Assemblée, il lui renvoie le voeu émis par elle afin qu'elle 
en délibère à nouveau. Si l’Assemblée maintient son voeu à la majorité des 
trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président 
de la République soit d'acquiescer au désir de l’Assemblée, soit de prendre un 
décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de 
trois mois. Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le 
Gouvernement est obligé d'acquiescer au voeu de l’Assemblée et de présenter 
le projet de loi dans le délai de quatre mois.  
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ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, 
émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la 
composent légalement, une proposition de révision de la 
constitution. Les articles et les questions visés dans la 
proposition doivent être clairement précisés et énumérés. 

Le Président de la Chambre transmet la proposition au 
Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi 
constitutionnelle. 

 Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre 
des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le 
projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de 
quatre mois; si le Gouvernement n'est pas d'accord avec la 
Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu'elle en délibère à 
nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité 
des trois quarts des membres la composant légalement, il est 
loisible au Président de la République, soit d'acquiescer au 
désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres 
de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un 
délai de trois mois. Si la nouvelle Chambre insiste sur la 
nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé 
d'acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai 
de quatre mois. 

 
C. Fonctionnement de l'Assemblée 

Article 78(1) 
La Chambre saisie d'un projet de loi constitutionnelle, ne 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Le Président du Sénat préside le Congrès; le bureau du 
Sénat fait office de bureau du Congrès.  
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doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la révision. Elle ne 
peut délibérer et voter que sur les articles et questions 
limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été 
transmis. 

Article 79(1) 
La Chambre des députés saisie d'un projet de loi 

constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au 
vote à son sujet que lorsqu'une majorité des deux tiers des 
membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote 
doit intervenir à la même majorité.  

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi 
constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de 
promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le 
délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des 
députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une 
nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir 
également à la majorité des deux tiers. 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Le Congrès ne peut valablement se constituer que lorsque 
la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie. Les 
résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf l'exception prévue 
aux articles 49 et 77.  
Article avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La Chambre 
des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement 
délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la 
composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la 
majorité des deux tiers des membres qui composent légalement l’Assemblée. 
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle 
dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai 
fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera 
procédé également à la majorité des deux tiers. 
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Titre IV: Dispositions diverses 

A. Haute Cour 
Article 80(1) 

La Haute Cour, dont la mission est de juger les Présidents et 
les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre 
des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par 
ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté. Ils se 
réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. 
Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la 
majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à 
suivre devant cette Cour. 

B. Finances 
Article 81(2) 

Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra 
  

1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: La Haute Cour se compose de 7 sénateurs élus par le Sénat 
et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang 
égal, par ordre d'ancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en 
grade. Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la majorité 
de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.  
Article avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La Haute 
Cour se compose de 7 députés élus par la Chambre des députés et des 8 plus 
hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par 
ordre d'ancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les 
arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la majorité de dix 
voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour. 
N.B. La Loi nº 13 du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la 
Haute Cour.  
2 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Ancienne rédaction: Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra 
lever des impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme 
s'appliquant à tout le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les 
t  
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lever des impôts dans la République libanaise que 
conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire 
sans exception. 

Article 82 
Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu'en vertu 

d'une loi. 
Article 83 

Chaque année, au début de la session d'octobre, le 
Gouvernement soumet à la chambre des députés, pour examen et 
approbation, le budget général des recettes et des dépenses de 
l'État pour l'année suivante. Le budget est voté article par article.  

 
Article 84(1) 

La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et 
des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires 
ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de 
budget ou dans les projets sus indiqués, ni par voie 
d'amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, 
cette discussion terminée, l'Assemblée peut voter des lois 
comportant des dépenses nouvelles. 

 
Article 85 

Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une 
                                                                                                        

u  
impôts existants entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle, 
toute création ou augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de 
réserve et toute suppression ou réduction d'un crédit déjà inscrit au budget de 
l'exercice en cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des 
membres composant chacune des deux Chambres.  
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loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues 
rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la 
République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil 
des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou 
supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits 
ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget. 
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la 
Chambre à la première session qui suit.  

 
Article 86(1) 

Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le 

  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi 
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: Si les Chambres n'ont pas voté le budget d'un exercice 
avant l'ouverture de cet exercice, les impôts, contributions, taxes, droits et 
autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment et les dépenses 
sont engagées mensuellement sur la base du douzième provisoire de 
l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires 
permanents et diminuées des réductions permanentes, jusqu'à la promulgation 
du nouveau budget.  
Article avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Si la 
Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de budget 
avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du budget, le Président 
de la République convoquera l’Assemblée à une session extraordinaire 
expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du budget; si à la fin de 
cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le budget, le 
Président de la République pourra par décret pris sur l'avis conforme du 
Conseil des ministres rendre le projet de budget exécutoire dans la forme où 
il a été présenté à la Chambre. 
Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de budget a été 
présenté à la Chambre 15 jours au moins avant le commencement de la 
session. 
Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, 
droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment. 
Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième 
t  
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projet de budget avant l'expiration de la session consacrée à 
l'examen du budget, le Président de la République en accord 
avec le chef du Gouvernement convoquera la Chambre à une 
session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la 
discussion du budget.  

Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n'est pas 
définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres 
pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président 
de la République promulguera un décret, rendant le projet de 
budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été 
présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra 
exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la 
Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la 
session. Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, 
contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d'être 
perçus comme précédemment. 

Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du 
douzième provisoire de l'exercice précédent, majoré des crédits 
additionnels permanents et diminué des crédits permanents 
retirés. 

Article 87(1) 
Le compte définitif de l'administration des finances pour 

l'exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant 
                                                                                                        

u  
provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et 
supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes.  
1 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 
Ancienne rédaction: Le compte définitif de l'administration des finances pour 
l'exercice clos doit être soumis aux Chambres et approuvé avant la 
promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte 
se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)  
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la promulgation du budget du deuxième exercice après celui 
auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par 
une loi spéciale.)  

Article 88 
Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant 

grever le Trésor ne pourront être contractés qu'en vertu 
d'une loi.  

Article 89 
Aucune concession, ayant pour objet l'exploitation d'une 

richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni 
aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi 
et pour un temps limité. 

 
Titre V 

Dispositions relatives à la puissance mandataire 
et à la Société des Nations 

Article 90(1) 
Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943.  

 
Article 91(2) 

Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943.  

  
1 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943  
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: Les pouvoirs 
établis par la présente Constitution s’exercreont sous réserve des droits et des 
devoirs de la Puissance mandataitre, tels qu’ils résultent de l’article 22 du 
pacte de la société des Nations et de l’Acte du Mandat. 
2 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943  
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: L’Etat du 
Grand Liban demandera, dès que les circonstances le permettront, son 
admission à la Société des Nations en ayant recours aux bons offices de la 
Puissance Mandataire. 
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Article 92(1) 
Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943.  

 
Article 93(2) 

Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.  
 

Article 94(3) 
Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943. 

 
Titre VI 

Dispositions finales et transitoires 
Article 95(4) 

La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les 
  

1 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: La présente 
Constitution affirme la volonté de paix et de bonne entente du Grand Liban avec 
tous les pays et particuliérement les pays limitrophes sous Mandat français, avec 
lesquels le Grand Liban entend maintenir, dans l’esprit le plus conciliant et le plus 
pacifique, à charge de réciprocité, les relations les plus cordiales. 
2 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: La présente 
Constitution comporte, pour le Grnad Liban, l’engagement solennel de confier 
à l’arbitrage de la Puissance Mandataire, le règlement des conflits qui 
pourraient menacer la paix. A cet effet, le Grand liban est prêt à passer avec ses 
voisins et tous autres Etats intéressés, les conventions nécessaires acceptant 
qu’elles comportent la clause d’arbitrage obligatoire de tous les conflits. 
3 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: Le 
Gouvernernement libanais se mettra d’accord avec le Représentant de la 
Puissance Mandataire a l’effet de créer une délégation libanaise a Paris, et 
des postes d’attachés libanais auprés des représentants diplomatiques et 
consulaires de la République Francaise dans les villes de l’Etranger ou le 
nombre des résidants libanais justifie cette mesure. Le Gouvernement 
libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un contact étroit 
entre les libanais émigrés et la mère-patrie. 
4 - Article modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi 
t  
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musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions 
adéquates en vue d'assurer la suppression du confessionnalisme 
politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera 
constitué et présidé par le Président de la République, 
comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et 
du Président du Conseil des ministres, des personnalités 
politiques, intellectuelles et sociales.  

La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les 
moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les 
présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres 
ainsi qu'à poursuivre l'exécution du plan par étapes.  

Durant la période intérimaire:  
A) Les communautés seront représentées équitablement dans 

la formation du Gouvernement.  
B) La règle de la représentation confessionnelle est 

supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la 
compétence dans la fonction publique, la magistrature, les 
institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et 
d'économie mixte et ce, conformément aux nécessités de 
l'entente nationale, à l'exception des fonctions de la première 
catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à 
égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une 
                                                                                                        

u  
constitutionnelle du 21/9/1990 
Ancienne rédaction: A titre transitoire et conformément aux dispositions de 
l'article 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de 
concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les 
emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse 
cependant nuire au bien de l'État. 
Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990: A titre transitoire et dans une 
intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement 
représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère 
sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'État.  
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quelconque fonction à une communauté déterminée tout en 
respectant les principes de spécialisation et de compétence.  

  
Article 96(1) 

Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.  
 

Article 97(2) 
Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.  

 
Article 98(3) 

Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947. 
 

Article 99(4) 
Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947. 

  
1 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: La répartition 
des siéges sénatoriaux entre les communautés se fera conformément aux 
dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 
5 maronites, 3 sunnite, 3 chiites, 2 grecs- orthodoxes, 1 grec- catholique, 1 
druze, 1 minoritaire. 
2 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Le Conseil 
Représentatif actuel après le vote de la présente Constitution fonctionnera 
jusqu’a l’expiration de son mandat en prenant le nom de «Chamber des 
députés». 
3 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947  
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Afin de rendre 
immédiatement possible l’application intégrale de la présente Constitution, le 
premier Sénat libanais, compos comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera 
nommé par le Haut Commissaire de la République Française pour une 
période allant seulement jusqu'à la fin de l’année 1928. 
4 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Le Sénat 
nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa 
t  
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Article 100(1) 

Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.  
 

Article 101 
A partir du 1er septembre 1926, l'État du «Grand Liban» 

portera le nom de «République libanaise» sans autre changement 
ni modification d'aucune sorte.  

 
Article 102(2) 

Toutes les dispositions législatives contraires à la présente 
Constitution sont abrogées.  

 

                                                                                                        
u  

convocation par le Haut-Commissaire, à la nomination d’un président, d’un 
vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l’article 44 
de la Présente Constitution. II sera procédé de même à chaque 
renouvellement de l’Assemblée. 
A la premiére séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des 
députés, celle-ci procédera à la constitution de son bureau dans les conditions 
prévues à l’article 44 précité. 
Les bureaux des deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en 
fonction jusqu'à la session d’Octobre suivant.  
1 - Article abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 
Article avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Dans le mois 
qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation 
du Président du Sénat pour l’élection du Président de la République. 
2 - Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 
Ancienne rédaction: La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de 
la République Française, en sa qualité de mandataire de la Société des 
Nations. Toutes les dispositions législatives contraires à la présente 
Constitution sont abrogées. 




